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Sammanfattning 

Bakgrund: Av alla diagnostiserade graviditeter avslutas tio till femton procent 

spontant i missfall. Kvinnans reaktion vid missfall kan till stor del bero på om 

kvinnan blivit planerat gravid eller var ovetandes om graviditeten. Sjuksköterskor 

har en betydande roll för att tillhandahålla god omvårdnad till kvinnor som 

genomgått missfall, vilket innebär en utmaning med begränsade resurser. 

Syfte: Litteraturöversiktens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av att 

genomgå missfall. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 16 vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

och kvantitativ ansats, som samlades in från databaserna CINAHL, PubMed, 

PsycINFO och Web of Science. Artiklarna har kvalitetsgranskats, systematiskt 

analyserats och sammanställts i resultatet. 

Resultat: Analysen resulterade i följande fem huvudkategorier; från 

förväntansfull graviditet till traumatiskt missfall, behov av omvårdnad, psykisk 

och emotionell påverkan, behov av stöd från hälso- och sjukvården och anhöriga 

samt kvarstående psykisk påverkan efter missfall. 

Slutsats: Varje kvinna har en unik upplevelse av att genomgå missfall. Den 

individuella upplevelsen baseras på diverse faktorer och kan i sin tur generera i 

emotionella reaktioner. Trots en tillfredsställelse av den kroppsliga vården vid 

missfall finns avsaknad av vård, stöd och uppföljning för konfrontering av de 

emotionella reaktionerna samt det psykiska måendet. För att ge kvinnor en 

personcentrerad, säker vård krävs att vidare forskning utförs där kvinnors specifika 

behov identifieras. 

 

Nyckelord: Kvinnor, missfall, omvårdnad, psykosocialt stöd, upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Among ten to fifteen percent of all diagnosed pregnancies ends in 

a spontaneous miscarriage. Women’s reaction in case of miscarriage can due to the 

fact that the pregnancy was planned or if the woman was unaware of the 

pregnancy. Nurses have a significant role to play in providning good care for 

women who have undergone miscarriage, which means a challenge with limited 

resources. 

Purpose: The purpose of the literature review was to describe women’s 

experience of going through a miscarriage. 

Methods: A literature review based on 16 scientific articles with qualitative and 

quantitative approach, collected through the databases CINAHL, PubMed, 

PsycINFO and Web of Science. The articles have been quality examined, 

systematically analyzed and compiled in the result. 

Results: The analysis resulted in five main categories; from expectant pregnancy 

to traumatic miscarriage, need for nursing, mental and emotional impact, the need 

for support from the health care system and relatives as well as residual mental 

effects after miscarriage. 

Conclusion: Every woman has a unique experience of going through 

miscarriage. The individual experience is based on various factors and can in turn 

generate in emotional reactions. Despite the satisfaction of the physical treatment 

of miscarriage, there is an absence of care, support and follow-up for the 

confrontation of the emotional reactions and the mental health. To give women a 

person-centered, safe health care requires that further research is carried out in 

which women’s specific needs are identified. 
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Inledning 

Författarna har under verksamhetsförlagd utbildning samt i det kliniska arbetet 

mött, arbetat med och blivit berörda av kvinnor och familjer som genomgått 

missfall samt mött deras emotionella reaktioner. I det kliniska arbetet har ett 

gemensamt och genuint intresse för kvinnors reproduktiva hälsa uppstått och 

därmed gjordes valet att genomföra en fördjupning inom ämnet. Författarna vill 

med denna litteraturöversikt beskriva kvinnors upplevelser av att genomgå missfall 

för att öka kunskapen och förståelsen inför vår kommande profession som 

sjuksköterska. Litteraturöversikten behöver genomföras för att ge sjuksköterskor 

bättre förutsättningar att möta kvinnor som är med om missfall för att ge dem 

personcentrerad och säker omvårdnad. 

 

Bakgrund 

Definition 

Den medicinska facktermen för missfall är spontan abort. Ordet abort kan 

associeras med termen legal/inducerad abort och ge intryck av en aktivt avslutad 

graviditet (Adolfsson, 2006; Ancker, Gebhardt, Andreassen & Botond, 2012). För 

att undvika att förväxla termerna spontan abort med inducerad abort kommer 

författarna att använda sig av begreppet missfall i den här litteraturöversikten 

(Adolfsson, 2006). 

 

Begreppet missfall definieras av World Health Organisation (2017) som en 

spontan abort när en graviditet avslutats på ett spontant, oprovocerat vis. Det 

innebär att fostret eller embryot som stöts ut innan graviditetsvecka 22, väger 500 

gram eller mindre samt beaktas vara icke livsduglig utanför livmodern (Adolfsson, 

2006; White & Bouvier, 2005). Begreppet missfall klassificeras som tidigt missfall 

fram till graviditetsvecka 13 eller sent missfall från och med graviditetsvecka 13 

till graviditetsvecka 22. Avslutad graviditet efter graviditetsvecka 22 benämns som 

för tidig förlossning (Weström, Åberg, Anderberg & Andersson, 2005). 
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Bakomliggande faktorer 

Orsakerna till missfall är inte fullt fastställda, dock avslutas mellan tio till femton 

procent av alla diagnostiserade graviditeter spontant i missfall (Jansson et al., 

2017; Malmquist & Bygdeman, u.å). Främsta orsaken till missfall är 

kromosomavvikelser eller andra defekter av det befruktade ägget (Jansson et al., 

2017). Dessutom kan missbildningar i livmodern, gynekologiska sjukdomar, 

infektioner, immunologiska felaktigheter i samspelet mellan modern och fostret 

samt hormonrubbningar vara bidragande orsaker till missfall (Malmquist & 

Bygdeman, u.å; Weström et al., 2005). Studier har visat att livsstilsfaktorer som 

rökning, kostvanor, bruk av alkohol och/eller narkotika, moderns ålder samt 

diverse miljöfaktorer kunde relateras till ökad risk att drabbas av missfall 

(Cnattingius och Stephansson, 2014; Malmquist & Bygdeman, u.å). Enligt 

Georgsson Öman (2009) innebär utförandet av invasivt test en ökad risk. Invasivt 

test innebär att ett fostervattenprov tas på fostervattnet alternativt från moderkaka i 

syfte att diagnostisera eventuell kromosomavvikelse hos fostret (ibid.). 

 

Diagnostisering 

Första tecknet på missfall är vanligen vaginalblödningar samt krampartade smärtor 

i nedre delarna av mage och rygg (Malmquist & Bygdeman, u.å; Stjerndahl, 2010). 

Graviditetens tillväxt kan följas med ultraljud vilket gör det möjligt att upptäcka 

eventuella avvikelser. Från och med graviditetsvecka fem kan hjärtljud mätas på 

embryot vilket möjliggör metoder att fastställa eventuell avsaknad av 

hjärtfrekvens. Genom att mäta halten humant koriongonadotropin i serum (S-hCG) 

kan missfall diagnostiseras (Stjerndahl, 2010). 

 

Behandling 

Wallace, Goodman, Freedman, Dalton och Harris (2010) menar att kvinnans 

reaktion vid ett missfall till stor del beror på om kvinnan blivit planerat gravid eller 

var ovetandes om graviditeten vid beskedet om missfall. Genom att ta reda på vad 

missfallet innebär för varje kvinna kan hon erbjudas en meningsfull och 

individanpassad rådgivning och alternativ till behandling. Vid ett pågående 

missfall kan det tillåtas fortgå av sig själv som en naturlig process där 

tidsintervallet kan variera från dagar till veckor (ibid.). 

 

https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/S0738399110006397?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#!
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Wallace et al. (2010) lyfter fram att ett missfall även kan behandlas medicinskt. 

Den medicinska behandlingen stimulerar till livmoderkontraktioner och mjukar 

upp livmoderhalsen. Skrapning kan bli nödvändigt om kvinnan får ont och blöder 

eller om slemhinna och rester av graviditeten finns kvar i livmodern efter missfall. 

Skrapning kan utföras under narkos eller genom vakuumaspiration. Vid 

vakuumaspiration sugs innehållet i livmodern ut medan kvinnan är lokalbedövad 

eller fått kortvarig narkos (ibid.). 

 

Utmaningar för sjuksköterskor i omvårdnaden 

Gergett (2014) beskriver att den omvårdnad som en kvinna som genomgått 

missfall får är beroende av hur vårdpersonal tolkar kvinnas reaktion av missfallet. 

Hur kvinnan berättar sin historia och hur hon talar till vårdpersonal påverkar den 

vård hon erbjuds. Sjuksköterskor betonar att en faktor som är viktig att ha i 

beaktan är hur länge en kvinna, med eller utan partner, försökt bli gravid. 

Sjuksköterskor berättar att även deras personliga åsikter och erfarenheter påverkar 

deras syn på kvinnans förlust. Det kan medföra att sjuksköterskor ibland 

misslyckas att förstå kvinnors känslor fullständigt (ibid.). 

Evans (2012) lyfter fram att äldre, mer erfarna sjuksköterskor gav en mer lämpad 

vård till kvinnor som genomgått missfall. Ökad utbildning och mentorskap visade 

sig vara viktigt för att förbättra vården som sjuksköterskor kan ge en kvinna som 

upplevt missfall (ibid.). 

Enligt Gergett (2014) medgav sjuksköterskor att de kände mer sympati för kvinnor 

som levde i barnlöshet än kvinnor som hade barn sedan tidigare. Det framkom att 

sjuksköterskor ofta saknade tid för att utveckla en tillitsfull relation till kvinnan 

som genomgått missfall. Sjuksköterskor berättade att kvinnans fysiska 

välbefinnande prioriterades under det initiala skedet. Tillhandahållandet av säker 

vård för att garantera att kvinnans tillstånd bibehölls stabilt ansågs vara det 

viktigaste. Gergett (2014) beskrev att sjuksköterskor upplevde ett behov hos 

kvinnor som genomgått missfall att få psykologisk hjälp initialt i missfallskedet. 

Gergett lyfter även fram att sjuksköterskor observerade att kvinnor behövde få 

samtala för att uttrycka sina känslor. Samtidigt beskrev sjuksköterskor en svårighet 

i att vara känslomässigt närvarande hos kvinnor som genomgått missfall. Den 
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huvudsakliga orsaken till att sjuksköterskor inte var känslomässigt närvarande hos 

kvinnan ansågs vara jobbets hektiska miljö (ibid.). Evans (2012) beskrev att det 

kunde vara utmanande för sjuksköterskan att vårda en kvinna som genomgått 

missfall. Sjuksköterskor ansåg att arbetet var stressfyllt och krävande. Bristen på 

tid uppfattades ständigt vara närvarande (ibid.). 

Evans (2012) framhåller även att det känslomässiga engagemanget kunde bli 

överväldigande. Sjuksköterskor upplevde känslomässig utmattning, vilket 

medförde att de inte klarade av att tillhandahålla lämplig vård. En del 

sjuksköterskor ansåg att de behövde dra sig tillbaka och avstå från att interagera 

emotionellt med kvinnorna. Sjuksköterskorna trodde att de kunde uppfattas som 

okänsliga och oengagerade genom sina beteenden. Dessutom fanns ett samband 

mellan ett ökande antal patienter i förhållande till sjuksköterskor och en ökad risk 

för känslomässig utmattning och missnöje på arbetet (ibid.). Geller, Psaros och 

Kornfield (2010) belyste också sjuksköterskors begränsade resurser för att erbjuda 

kvinnor tillfredsställande vård i samband med missfall. Resurserna handlade om 

för lite tid till varje patient samt otillräckligt med kunskap för att vårda och bemöta 

kvinnor som genomgått missfall (ibid.). 

Teoretisk referensram 

Utmärkande för den personcentrerade vården är enligt Westphal et al. (2016) att 

patienten ses som en människa med erfarenheter, resurser samt behov, och inte 

som ett objekt. Det betyder att en patient som är i behov av vård inte ska 

identifieras och ses för sin sjuka kropp eller sin diagnos. McCormack, Karlsson, 

Dewing & Lerdal (2010) menar att personcentrerad vård handlar om ett 

förhållningssätt där sjuksköterskan bemöter patienter och visar förståelse och 

respekt för dess unika person samt värnar om patientens autonomi. Westphal et al. 

(2016) anser att vården ska planeras och utföras gemensamt med patienten. 

Patienten ingår tillsammans med vårdpersonalen i ett partnerskap. I partnerskapet 

kan en vårdrelation byggas och ett arbete för en gemensam överenskommelse för 

strategier, mål och uppföljning av vården kan utarbetas (ibid.). 
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I en studie av Westphal, Alkema, Seidel och Chernof (2016) beskrev författarna att 

det ständigt pågår en utveckling mot en mer personcentrerad vård inom hälso- och 

sjukvård. Fix et al. (2017) menade att implementering och användandet av 

personcentrerad vård handlade om ett kulturellt skifte för varje enskild anställd. 

Det krävs att anställda inom hälso- och sjukvården ständigt lever efter ett 

personcentrerat förhållningssätt och inte enbart arbetar utifrån det vid patientmöten 

(ibid). 

 

En förutsättning för att kunna bedriva personcentrerad vård är enligt McCance et 

al. (2011) att sjuksköterskor får stöd från avdelningschefer för att arbeta 

personcentrerat. Avdelningschefer behöver ha väl implementerad kunskap om 

personcentrerad vård. Vid planering av vård behöver sjuksköterskor ges tid att 

vårda varje patient och ha tidsmässigt utrymme för reflektion (ibid.). 

 

McCormack et al. (2010) menar att sjuksköterskan behöver ha olika kompetenser 

för att kunna bedriva personcentrerad vård. Nödvändiga kompetenser är god 

självkännedom där hen är medveten och har förståelse för sina egna värderingar, 

förutfattade meningar och fördomar. Vidare behöver sjuksköterskan förmåga att 

visa engagemang och förståelse för patientens värderingar och övertygelser. 

Sjuksköterskan bör också vara närvarande, bjuda in patienten i ett delat 

beslutsfattande och se till patientens fysiska och psykiska behov (ibid). 

 

Radford och Hughes (2015) betonar i sin studie betydelsen av att sjuksköterskor 

som möter kvinnor som varit med om missfall bör arbeta utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt. I det personcentrerade förhållningssättet behöver 

sjuksköterskor vara empatiska vid möten med kvinnor för att se vilken fysisk och 

emotionell vård kvinnor kan vara i behov av (ibid). 
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Problemformulering 

Av alla diagnostiserade graviditeter avslutas tio till femton procent i spontant 

missfall. Beroende på om graviditeten var önskad eller inte kan kvinnors 

reaktioner visa sig på olika vis. Brist på resurser som tid, kunskap samt en alltför 

stor emotionell påverkan kan begränsa sjuksköterskor att erbjuda en 

personcentrerad och trygg vård till kvinnor i samband med missfall. Att 

sammanställa forskning om kvinnors upplevelse av genomgånget missfall kan 

beskriva kvinnors upplevelser, reaktioner, känslor samt vilket behov av omvårdnad 

de har. Författarna till denna litteraturöversikt anser att detta svåra och känsliga 

ämne bör belysas för ökad förståelse och kunskap. Det kan i sin tur underlätta och 

förbättra omvårdnaden för denna patientgrupp. 

 

Syfte  

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kvinnors upplevelse av att genomgå 

missfall. 

 

Frågeställningar  

 Vilka omvårdnadsbehov har kvinnor i samband med missfall? 

 Vilka känslor och reaktioner uppkommer hos kvinnor som genomgått 

missfall? 

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt av kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar, som är en sammanställning av det aktuella kunskapsläget av 

befintlig forskning (Friberg, 2012). 

 

Urval 

Litteratursökning genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO och 

Web of Science. Sökord som använts för att söka artiklar har utgått från 

litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. Sökord som användes var: abortion 

incomplete, emotional experience, experience, experience of miscarriage, 

miscarriage, pregnancy loss, psychological effects, psychological spontaneous 
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abortion, psychology, support following miscarriage och women. För att få hjälp 

att använda korrekt engelsk terminologi har Medical Subject Headings (MeSH) 

använts. I litteratursökningen användes den booleska operatorn AND för att länka 

samman sökord, då styrs databasen för att finna artiklar som inkluderar båda 

sökorden (Friberg, 2012). Sökstrategi presenteras i bilaga 1. 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier som tillämpades vid sökningen var att artiklarna skulle ha 

publicerats mellan år 2007-2017, publicerats på engelska, varit vetenskapligt 

granskade (peer review) samt blivit godkända av forskningsetisk kommitté eller 

blivit etiskt granskade. Artiklarna skulle vara av medelhög till hög kvalitet enligt 

granskningsmallar av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008). Artiklarna skulle inkludera vuxna kvinnor över 18 år, som fått 

missfall fram till vecka 22 i hela världen. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Författarna till denna litteraturöversikt har använt granskningsmallar för 

kvantitativa och kvalitativa artiklar för att bedöma artiklarnas kvalitet enligt 

Forsberg och Wengström (2013). Granskningsmallarna har erhållits av Högskolan 

Dalarna och har varit till hjälp för att bedöma om artiklarna har låg, medelhög eller 

hög kvalitet (Forsberg & Wengström, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Granskningsmallarna återfinns i bilaga 2. I enlighet med granskningsmallen för 

artiklar med kvalitativ ansats granskas de utifrån 25 frågor. Frågor där ja angavs 

som svar fick ett poäng och frågor där svaret nej angavs fick inget poäng. Artiklar 

som fått mellan 0-14 poäng bedömdes ha låg kvalitet, 15-19 poäng bedömdes ha 

medelhög kvalitet samt artiklar som kom upp i 20-25 poäng betraktades ha hög 

kvalitet. Granskningsmallen för kvantitativa artiklar utgick från 29 frågor och 

frågor som besvarades med ja fick en poäng och frågor som besvarades med nej 

fick ingen poäng. Artiklar som fick poäng under 19 betraktades vara av låg 

kvalitet, 19-24 poäng bedömdes ha medelhög kvalitet samt poäng 24-29 ansågs ha 

hög kvalitet (Forsberg & Wengström, 2013). 
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Tillvägagångssätt 

Författarna av litteraturöversikten samarbetade under framtagandet av 

litteraturöversikten och fördelade arbetet jämnt mellan varandra. Litteratursökning 

i databaser genomfördes individuellt. Alla sökningar dokumenterades för att kunna 

följa sökprocessen och få en översikt av sökord och träffar. Artiklar som 

författarna uppfattade relevanta för studien valdes ut tillsammans. Författarna läste 

artiklarna i sin helhet enskilt och exkluderade artiklar som inte svarade på syfte 

och/eller frågeställningar. Artiklarna kvalitetsgranskades individuellt av båda 

författarna enligt Högskolan Dalarna kvalitetsgranskningsmall. De båda poängen 

artiklarna erhöll vid kvalitetsgranskning adderades ihop och delades på två, för att 

få rättvisande poäng. Artiklar som godkändes analyserades individuellt för att 

därefter gemensamt diskuteras och jämföras. Detta gjordes för att urskilja likheter 

och skillnader i tolkningarna av artiklarna samt för att skapa ett resultat. 

Författarna arbetade till största del tillsammans i ett dokument på Google Drive för 

att skapa litteraturöversiktens olika delar. Genom att använde Google Drive 

underlättades skrivprocessen och båda författarna kunde redigera och följa 

litteraturöversiktens framfart samtidigt. Google Drive är en onlinetjänst för lagring 

och redigering. Därefter överfördes litteraturöversikten till Word för renskrivning. 

Författarna har haft kontinuerlig kontakt via chatt-verktyg samt vid fysiska träffar 

på Högskolan Dalarna. 

 

Analys och tolkning av data 

Artiklarna som valdes ut analyserades enligt Fribergs (2012) modell. I 

analysarbetet utgick författarna från artiklarnas helhet, bröt ner dem till delar för 

att slutligen bygga upp och presentera en ny helhet (ibid.). 

 

Utifrån Fribergs (2012) modell läste författarna igenom de inkluderade artiklarna 

ett flertal gånger med avsikt att förstå innebörden och artiklarnas helhet. Varje 

artikel sammanfattades i en eller ett par sidor text för att vara ett stöd i 

analysarbetet. Artiklarna analyserades för att finna skillnader och likheter i 

teoretiska utgångspunkter, syften samt metodologiska tillvägagångssätt. 

Författarna diskuterade artiklarnas resultat för att få fram relevanta delar som 

ansågs svara på litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. Artiklarnas centrala 
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fynd identifierades och ställdes samman för att därefter ställas i relation till 

varandra. De centrala fyndens likheter och skillnader identifierades och låg till 

grund för skapandet av huvudkategorier och underkategorier. Med hjälp av 

kategorierna sammanställdes och presenterades resultatet (ibid.). 

 

Forskningsetiska aspekter 

Utifrån denna litteraturöversikt som är baserad på tidigare genomförd forskning 

inom det valda ämnet var det viktigt för författarna att etiska överväganden gjorts 

innan litteraturöversikten började utformas. Vid urval av artiklarna har författarna 

kontrollerat så att de erhållit tillstånd av etisk kommitté eller genomfört etiska 

överväganden, för att garantera att deltagarnas mänskliga rättigheter skyddats 

(Polit & Beck, 2012). Detta var ett kriterium som berörd litteratur behövde 

uppfylla för att inkluderas i litteraturöversikten. Författarna strävade efter att 

genomföra litteraturöversikten med ett objektivt förhållningssätt till litteraturen. 

Författarna har försökt att inte låta personliga idéer, värderingar och reflektioner 

påverka litteraturöversiktens resultat. Artiklarnas innehåll har granskats opartiskt 

och plagiat har inte förekommit. Författarnas ambition har varit att översätta och 

återge artiklarna korrekt (Forsberg & Wengström, 2013). 
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Resultat 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kvinnors upplevelser av att 

genomgå missfall. Resultatet baseras på 16 vetenskapliga artiklar varav 13 med 

kvalitativ ansats och tre med kvantitativ ansats. Studiens resultat genererade fem 

huvudkategorier och elva underkategorier, som presenteras i tabell 1. Resultatet 

beskrivs utförligt i kronologisk ordning genom hela missfallsprocessen i löpande 

text samt i bilaga 3. 

 

 

              Tabell 1. Resultatets huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategorier Från 

förväntansfull 

graviditet till 

traumatiskt 

missfall 

Behov av 

omvårdnad 

Psykisk 

och 

emotionell 

påverkan 

Behov av 

stöd från 

hälso- och 

sjukvården 

och 

anhöriga 

Kvarstående 

psykisk 

påverkan 

efter 

missfall  

Underkategorier Något är fel Betydelsen av 

empatiskt 

bemötande 

Att tillåtas 

sörja 

Brist på 

information 

Behov av 

uppföljning 

 Förlustens 

intensitet 

Behov att erhålla 

bekräftelse 

Lidande i 

sociala 

sammanhang 

 Förhållningssätt 

inför framtida 

graviditet 

  Att söka 

förklaring 

 

   

  Val av 

behandlingsmetod 
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Från förväntansfull graviditet till traumatiskt missfall 

De flesta kvinnorna berättade om en efterlängtad och önskad graviditet. Livet i 

kvinnans kropp betraktades som ett mirakel. Kvinnor beskrev när de första banden 

till barnet i magen började knytas, intuitiva känslor om att vara gravid infann sig, 

tankar om barnets välbefinnande samt om drömmar och förhoppningar. 

Förberedelserna till det kommande barnet representerade moderskap och en ny 

familjekonstellation som började gro. De berättade om hur fort det gick när 

missfallet inträffade och allt förändrades, hur livsvärlden rasade samman med 

förväntningar och drömmar om framtiden. En känsla av att ha blivit bestulen på 

graviditet, känslor och moderskap beskrevs (Batool & Azam, 2016; Carolan & 

Wright, 2017; Fernandez, Harris & Leschied, 2011; Gerber-Epstein, Leichtentritt 

& Benyamini, 2009; MacWilliams, Hughes, Aston, Field & Moffatt, 2016; 

Meaney, Corcoran, Spillane & O’Donoghue, 2017; Murphy & Merrell, 2009; 

Murphy & Philpin, 2009; Olesen, Graungaard & Husted, 2014; Van Rensburg, 

Poggenpoel, Myburgh & Du Plessis, 2009). 

 

Något är fel 

Kvinnor upplevde en föraning om att något var fel och hade känt hur oroskänslor 

manifesterats i kroppen (Carolan & Wright, 2017; MacWilliams et al., 2016). 

Fysiska symtom skapade också en oro och tankar om att något var fel med fostret. 

De fysiska symtomen visade sig som smärta i buken, vaginalblödningar eller som 

frånvaro av graviditetssymtom (Batool & Azam, 2016; Kong et al., 2013; Murphy 

& Merrell, 2009; Murphy & Philpin, 2009). Kvinnor upplevde smärtan som 

sammandragningar och menstruationsliknande krämpor. Blödningens mängd och 

varaktighet var individuell. Några kvinnor delgav att de varken upplevde någon 

särskild smärta eller ökad blödning i samband med missfallet (Wijesinghe, Herath 

& Abeysundara, 2012). Den fysiska smärtan upplevdes av kvinnorna vara den 

minst påtagliga i samband med missfallsprocessen i jämförelse med den 

psykogena smärtan som uppkom (Séjourné, Callahan, & Chabrol, 2010). 

 

Förlustens intensitet och karaktär 

En process inleddes vid graviditetens upptäckt och fortgick tills dess att 

graviditeten avslutats. Graviditeten uttrycktes i känslor som initial spänning och 

http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Fernandez%2C+Ramona
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Harris%2C+Darcy
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Leschied%2C+Alan
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/MacWilliams,+Kate/$N?accountid=10404
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/Hughes,+Jean/$N?accountid=10404
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/Aston,+Megan/$N?accountid=10404
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/Moffatt,+Faith+Wight/$N?accountid=10404
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missfallet bidrog till chock, förnekelse, meningslöshet, kontrollförlust, sorg, 

osäkerhet, ilska, ångest, självanklagelse samt en känsla av misslyckande och 

ensamhet. En emotionell hantering beskrevs starta i samband med upptäckten av 

det spontana missfallet och framträdde som en emotionell process med 

emotionella uttryck (Batool & Azam, 2016; Carolan & Wright, 2017; Fernandez et 

al., 2011; Gerber-Epstein et al., 2009; Murphy & Merrell, 2009; Olesen et al., 

2014; Van Rensburg et al., 2009). Kvinnor reagerade och hanterade situationen 

olika. Vissa kvinnor kunde uppleva en typ av lättnad, exempelvis om inte 

graviditeten var önskad eller planerad (Murphy & Merrell, 2009). 

 

Behov av omvårdnad 

Betydelsen av empatiskt bemötande 

De kvinnor som sökte vård på en akutmottagning med anledning av missfallet 

upplevde att de inte prioriterades och kände sig malplacerade. Kvinnorna upplevde 

att de blev bemötta med en avsaknad av empati, där personalen inte visade några 

känslor för det som hände utan uppträdde som om det var som en vanlig dag på 

deras arbete (MacWilliams et al., 2016). Fråntagandet av integritet belystes också 

av kvinnor, de poängterade hur viktigt det var att värna om kvinnans integritet vid 

en känslomässigt svår situation. Flera kvinnor uppgav att de var tvungna att dela 

rum med andra patienter som hade andra problem (Mulvihill & Walsh, 2014). 

Processen fram tills att diagnosen missfall ställdes kunde upplevas tvetydig och 

förhållandevis svår att ta in, speciellt om den var oförväntad. Kvinnor delgav att de 

även varit tvungna att vänta till nästkommande dag innan de fått komma till 

sjukhuset efter att de fått bekräftat att de fått missfall (Fernandez et al., 2011). 

Kvinnor hade träffat sjukvårdspersonal som tolkade och uttalade sig som om att de 

själva hade valt att göra abort. Kvinnor berättade om hälso- och sjukvårdspersonal 

som mest talat om sina egna personliga erfarenheter under tiden de vårdat dem. 

När kvinnor upplevde ett bättre bemötande berodde det på att de blivit lyssnade till 

och att deras farhågor fångats upp (McCreight, 2008). Flertalet av kvinnorna 

berättade om den fina omsorg de fått under tiden de vårdats för missfall. De lyfte 

fram att personalen visade empati och gav dem utrymme att sörja och bekräftade 

kvinnan i hennes upplevelse om att hon såg det döda fostret som sitt barn 

(MacWilliams et al., 2016). 

http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Fernandez%2C+Ramona
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/MacWilliams,+Kate/$N?accountid=10404
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Fernandez%2C+Ramona
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/McCreight%2C+Bernadette+Susan
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/MacWilliams,+Kate/$N?accountid=10404
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/MacWilliams,+Kate/$N?accountid=10404
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Behov att erhålla bekräftelse 

Av kvinnorna uttrycktes en känsla av att hälso- och sjukvårdspersonalen inte 

uppfattade och gav dem bekräftelse i sin situation avseende sina känslor 

(MacWilliams et al., 2016; McCreight, 2008). Kvinnorna hade svårt att erkänna 

för sig själva vad som inträffat (Meaney et al., 2017; Batool & Azam, 2016). Det 

fanns en avsaknad av att få bekräftelse på missfallet hos kvinnor från människor i 

hennes omgivning. För en del kvinnor fungerade ritualer som ett erkännande av 

missfallet (Meaney et al., 2017; Carolan & Wright, 2017). Kvinnor ansåg att det 

kunde vara till fördel för dem att delta i stödgrupper. Stödgrupperna gav dem 

möjlighet att vara i ett emotionellt forum där kommunikation kunde utbytas i en 

icke-dömande miljö. Kvinnorna uttryckte ett behov av att få ett känslomässigt 

erkännande och en förståelse från kvinnor i liknande situationer där de möttes vid 

en social arena och bekräftade varandra. Där kunde deras intimt kopplade behov 

relateras till varandras erfarenheter på en emotionell nivå (Carolan & Wright, 

2017; Gerber-Epstein et al., 2009; McCreight, 2008). 

 

Att söka förklaring 

Vid de fall där det var oklart varför missfallet skett blev det en stor utmaning för 

kvinnorna att klara av och förstå förlusten (Carolan & Wright, 2017; Fernandez et 

al., 2011; Meaney et al., 2017; Mulvihill & Walsh, 2014). Flertalet kvinnor som 

fått missfall ansåg att anledningen var att det var något fel med fostret och att deras 

fysiska kropp avvisat fostret som inte skulle vara starkt nog att överleva 

(Fernandez et al., 2011). Kvinnor upplevde det särskilt svårt att acceptera och 

finna en mening när läkarna inte kunde ge en tydlig förklaring till varför missfallet 

skett (Fernandez et al., 2011; Mulvihill & Walsh, 2014). 

 

Val av behandlingsmetod  

När kvinnor valde behandlingsmetod gjordes det under stressade förhållanden och 

var relaterade till emotionella reaktioner och rädslor. Vissa kvinnor valde 

behandlingsmetod baserat på rädsla för att se fostret eller rädsla för narkos (Olesen 

et al., 2014). Trots att valet av behandling togs under stressade situationer 

uppskattade kvinnor som varit med om missfall möjligheten att delges 

valmöjlighet. Det ledde till att kvinnorna fick vara en del av de val som togs och 

https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/MacWilliams,+Kate/$N?accountid=10404
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/McCreight%2C+Bernadette+Susan
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/McCreight%2C+Bernadette+Susan
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Fernandez%2C+Ramona
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Fernandez%2C+Ramona
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Fernandez%2C+Ramona
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Fernandez%2C+Ramona
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på så vis vara delaktig i processen. Behandlingsmässigt föredrogs den metod som 

ökade chanserna att bli gravid igen (ibid.). I efterhand kunde det inte påvisas 

någon signifikant skillnad mellan kvinnornas tillfredsställelse och nöjdhet över den 

behandlingsmetod de valt. Samtliga kvinnor som deltog och genomförde 

medicinsk och kirurgisk behandling av missfall uttryckte initialt oro och rädsla 

över att deras kroppar skulle skadas (Kong et al., 2013). 

 

Majoriteten av kvinnorna hade önskat annan typ av läkemedelsbehandling än de 

smärtstillande läkemedel som erbjöds under vårdtillfället och irritation kvarstod 

hos deltagarna över detta (Wijesinghe et al., 2012). Kvinnor upplevde att hälso- 

och sjukvårdspersonal gav dem mer smärtstillande läkemedel än de vill erhålla i 

syfte att stilla deras smärta, fast smärtan i själva verket till största del handlade om 

psykogen smärta som dessa läkemedel inte hjälpte mot (McCreight, 2008). 

 

Psykisk och emotionell påverkan 

Att tillåtas sörja 

Av kvinnor uttrycktes att ingen kunde förstå den ångest som kom med ett 

ofullständigt moderskap. Missfall upplevdes som ett oavslutat kapitel för kvinnan 

eftersom fostret i magen blev en del av hennes kropp och när det lämnade kroppen 

upplevde hon hur en del av hennes kropp försvann. Känslor som förlust och sorg 

vid missfall medförde komplexitet, då det enligt kvinnorna inte hörde till de, i 

samhället, typiska reglerna för vad en människa skulle sörja för. Efter missfallet 

drogs kvinnorna mellan att vara helt överväldigade av sorg samtidigt som de kände 

sig tvungna att komma tillbaka till sina liv. Där konfronterades de av en vardag där 

de betraktades som vem som helst. Samtidigt fann sig kvinnor isolerade från 

samhället som inte erkände hennes förlust efter missfallet (Batool & Azam, 2016; 

Carolan & Wright, 2017; Fernandez et al., 2011; MacWilliams et al., 2016 

Mulvihill & Walsh, 2014; Van Rensburg et al., 2009). 

 

Mulvihill & Walsh (2014) beskrev en missgynnande sorg som handlade om 

språket och de negativa kommentarerna som sjukvårdspersonal och omgivande 

människor förde fram till kvinnor som fått missfall (ibid.). Det fanns en önskan 

hos kvinnor att omgivande människor skulle visa förståelse för deras sorg och låta 

http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/McCreight%2C+Bernadette+Susan
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Fernandez%2C+Ramona
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/MacWilliams,+Kate/$N?accountid=10404
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dem sörja i sin egen takt samt tillåta dem uppleva händelsen och relatera till den på 

sitt egna sätt (Gerber-Epstein et al., 2009). Kvinnor upplevde att människor i deras 

närhet led i tystnad efter det inträffade missfallet, det var som en besvikelse för 

familj och vänner (Batool & Azam, 2016; Carolan, & Wright, 2017; Fernandez et 

al., 2011; Gerber-Epstein et al., 2009; Murphy & Merrell, 2009). De kvinnor som 

fått missfall erhöll hastigt nya identiteter som “icke gravid” och “en kvinna som 

erfarit missfall”. Den fysiska separationen mellan kvinnan och fostret utfördes 

under en kort stund medan den psykiska och mentala separationen tog längre tid än 

vad kvinnorna föreställt sig (Murphy & Merrell, 2009). 

 

Lidande i sociala sammanhang 

Efter genomgånget missfall påverkades kvinnors äktenskapliga och sociala liv. 

Flertalet kvinnor upplevde att missfallet endast var deras förlust, vilket medförde 

att de kände sig mer ängsliga och bekymrade i sin ensamhet. Detta kunde leda till 

en rädsla att bli lämnad av sin partner samt en känsla att partnern tog avstånd både 

fysiskt och emotionellt (Carolan & Wright 2017; Fernandez et al., 2011). I vissa 

fall tycktes missfall leda till en bättre förståelse mellan kvinnan och hennes partner 

(Batool & Azam, 2016; Mulvihill & Walsh, 2014). En del kvinnor hanterade 

förlusten genom att hålla sig sysselsatta och upptagna med göromål, för att inte 

överösas av tankar om missfallet (Meaney et al., 2017). Efter genomgånget 

missfall upplevde kvinnor oro som till stor del präglades av anhörigas tankar och 

åsikter. Kvinnor berättade om anhöriga som ofta hade starka åsikter och 

uppfattningar angående kvinnans val av behandlingsmetod i samband med 

missfallet. Kvinnorna beskrev att de blivit uppskrämda av människor i dess närhet 

att genomgånget missfall minskade möjligheten till framtida graviditeter 

(Wijesinghe et al., 2012). 

 

Tankar och känslor på de krossade planerna blev mer påträngande när kvinnor som 

genomgått missfall mötte samhället och andra kvinnor som lyckats behålla sin 

graviditet och blivit mödrar (Gerber-Epstein et al., 2009). Det lyftes fram att 

kvinnor som genomgått missfall undvek sociala interaktioner samt att delta i 

sociala sammanhang. Kvinnorna ville inte umgås med andra eftersom de räds att få 

frågor som rörde verkligheten och ville heller inte projicera känslor till människor 

http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Fernandez%2C+Ramona
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Fernandez%2C+Ramona
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som var i skedet att bilda familj (Batool & Azam, 2016; Carolan & Wright, 2017; 

Fernandez et al., 2011; Van Rensburg et al., 2009). Samtidigt framkom det att 

kvinnor upplevde att människor i deras omgivning försökte att undvika dem 

eftersom de inte visste hur de skulle förhålla sig eller vad de skulle säga angående 

det inträffade missfallet (Mulvihill & Walsh, 2014). Kvinnor beskrev hur 

människor i deras närhet som försökte förstå erfarenheten av missfall, uppvisade 

ett överdrivet medlidande eller slätade över det som hänt vilket inte uppskattades 

(Gerber-Epstein et al., 2009). Kvinnorna framhöll att det diskuterades och talades 

alldeles för lite om missfall överlag i samhället. De menade att en ökad diskussion 

och medvetenhet kring missfall borde främjas inom ett brett spektrum av 

sammanhang och fick ta sin början redan i skolan (Meaney et al., 2017; Gerber-

Epstein et al., 2009). 

 

Behov av stöd från hälso- och sjukvården och anhöriga 

Att erhålla stöd av närstående och av personal inom hälso- och sjukvården var en 

betydelsefull komponent för att kvinnan skulle ha möjlighet att bearbeta ett 

genomgånget missfall och den efterföljande tiden (Batool & Azam, 2016; Carolan 

& Wright 2017; Fernandez et al., 2011; Gerber-Epstein et al., 2009; MacWilliams 

et al., 2016; McCreight, 2008 och Mulvihill & Walsh, 2014). Kvinnor höll fram 

upplevelser av ensamhet och en känsla av misslyckande efter missfall där de inte 

fått ett välbehövligt stöd (Gerber-Epstein et al., 2009; MacWilliams et al., 2016; 

Rowlands & Lee, 2010; Séjourné et al., 2010). Samtidigt var det inte enbart 

objektiva åtgärderna som angav värdet av socialt stöd. Det handlade också om hur 

stödet upplevdes, vilken kvalitet det var samt vilka avsikter som låg bakom och 

om öppenhet fanns. En grundläggande förutsättning för att kvinnor skulle ha 

tillgång till stöd i olika former var att de behövde ta emot och acceptera det stöd 

som erbjöds (Fernandez et al., 2011). Det var av stort värde att ha en stödjande 

partner eller kontakt med andra människor som genomgått en liknande situation 

(Carolan & Wright, 2017; Fernandez et al., 2011; Mulvihill & Walsh, 2014; 

Rowlands & Lee, 2010). 

 

http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Fernandez%2C+Ramona
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Fernandez%2C+Ramona
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/MacWilliams,+Kate/$N?accountid=10404
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/McCreight%2C+Bernadette+Susan
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/MacWilliams,+Kate/$N?accountid=10404
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Fernandez%2C+Ramona
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Fernandez%2C+Ramona
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Brist på information 

Kvinnor upplevde en bristande kommunikation och information från hälso- och 

sjukvårdspersonal där de inte fick tillräckliga och utförliga svar på specifika frågor 

rörande missfallet (Fernandez et al., 2011; MacWilliams et al., 2016; Mulvihill & 

Walsh, 2014; Wijesinghe et al., 2012). Det fanns tillfredsställelse av den 

medicinska information kvinnorna tillhandahållits. Däremot fanns en önskan att få 

mer information kring psykiska och emotionella reaktioner som kunde uppkomma 

i samband med missfall (Séjourné et al., 2010). Kvinnor efterfrågade att 

informationen kring situationen var rak och ärlig (Fernandez et al., 2011; 

MacWilliams et al., 2016; Mulvihill & Walsh, 2014; Wijesinghe et al., 2012). 

Flertalet av kvinnorna hade önskat att de blivit informerade om vilket stöd och 

uppföljning som fanns att tillgå samt erhålla uppgifter till någon att kontakta vid 

behov (Séjourné et al., 2010). 

 

Kvarstående psykisk påverkan efter missfall 

Beroende på hur kvinnors missfall tedde sig behövde en del genomgå 

gynekologisk uppföljning för att avgöra om en skrapning behövde utföras, för att 

bistå missfallsprocessen. Detta upplevdes stressande för kvinnor att vänta på, de 

ville få det avklarat på en gång (Mac Williams et al., 2016). Kvinnor som 

genomgått missfall uppskattade att de fortfarande mådde psykiskt dåligt i lika stor 

utsträckning 28 dagar efter behandlingsdagen (Kong et al., 2013). Det främsta 

symtomet som framkommit var ångest men även bestående orkeslöshet (Kong et 

al., 2013). De kvinnorna med barnlöshet uppvisade fler depressiva symtom och 

mådde i högre grad psykiskt dåligt än kvinnor med barn, oavsett tidsintervall efter 

missfallet. Kvinnor med barn uppgav att sorgen och förlusten vid missfall var 

enklare att hantera med tiden medan sorgen för barnlösa kvinnor bestod. Efter ett 

missfall kände kvinnor att de behövde klara av att återgå till ett vardagligt liv på en 

gång, samtidigt som de försökte komma över de förnimmelser och erfarenheter 

som hörde samman med de splittrade drömmarna (Montigny, Verdon, Meunier, & 

Dubeau, 2017). 
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Förhållningssätt inför framtida graviditet 

De kvinnor som redan hade barn tycktes ha lättare att hantera tankar och 

funderingar kring att bli gravid och föda barn efter genomgånget missfall i 

jämförelse med kvinnor som inte hade barn innan (Meaney et al., 2017). Kvinnor 

som inte hade barn innan funderade om de var kapabla att bära ett barn genom en 

hel graviditet eller vad det var för fel på dem (Carolan & Wright, 2017; Meaney et 

al., 2017). Oron efter det genomgångna missfallet ledde dock till att vissa kvinnor 

tappade hoppet om att bli gravida igen och skaffa barn (Séjourné et al., 2017; Van 

Rensburg et al., 2009; Wijesinghe et al., 2012). De upplevde rädsla för att behöva 

genomgå samma procedur igen vid eventuellt ytterligare missfall (Batool & Azam, 

2016; Van Rensburg et al., 2009; Wijesinghe et al., 2012). 

 

Behov av uppföljning 

Den medicinska uppföljningen ansågs av kvinnor som varit med om missfall som 

otillräcklig för att konfrontera de frågeställningar som uppkommit i samband med 

missfallet (Séjourné et al., 2010). En betydelsefull del i att bearbeta ett missfall var 

att få prata om det och att erhålla professionellt stöd (Fernandez et al., 2011). 

Någon slags uppföljning efter missfallet önskades av kvinnor ungefär två månader 

efter missfallet. Uppföljningen behövde inte nödvändigtvis göras på sjukhus utan 

kunde genomföras via hembesök, telefonkontakt eller skype (Mulvihill & Walsh, 

2014). Kvinnor betonade betydelsen av att ta upp händelsen med missfall och 

erbjuda kvinnan den omvårdnad och behandling som hon behövde för att komma 

vidare i livet (Gerber-Epstein et al., 2009; Séjourné et al., 2010). Kvinnor som 

varit med om missfall önskade att vårdgivare utvecklade utförligare arbetsplaner 

och verktyg för att hantera och bemöta dem (Gerber-Epstein et al., 2009). 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

Kvinnor som genomgått missfall har en individuell och unik upplevelse av 

processen. Faktorer som kvinnans ålder, tidigare barn samt hur långt gången 

graviditet skiljde upplevelserna åt mellan kvinnor som erfarit missfall. Merparten 

av kvinnorna lyfte fram missfallsprocessen som en traumatisk händelse där känslor 

som förnekelse, hjälplöshet, sorg, ensamhet, chock, osäkerhet, ilska, ångest och 

självanklagelse manifesterade sig hos dem. När de sökte vård för missfallet 

upplevde de flesta ett bemötande med avsaknad av empati av hälso- och 

sjukvårdspersonal samt en avsaknad av att få bekräftelse och förklaring varför 

missfallet inträffat. Kvinnor som genomgått missfall påverkades såväl psykiskt 

som emotionellt och i sociala sammanhang uppkom ett ökat lidande eftersom de 

upplevde att de inte tilläts sörja det förlorade barnet. Genomgående hos kvinnorna 

var att de hade behov att erhålla stöd av hälso- och sjukvårdspersonal och 

närstående för hantering av missfallet. Det påvisades kommunikativa brister inom 

hälso- och sjukvården samt brist på information som rörde de emotionella och 

psykologiska reaktioner som kunde uppkomma i samband med missfall. Det 

framkom att de psykiska symtomen kvarstod efter missfall, symtomen var 

desamma en månad efter ett missfall som vid själva missfallet. Kvinnor önskade 

mer uppföljning och stöd efter ett missfall. Livet efter missfall var märkt av 

händelsen och påverkade hur kvinnor förhöll sig inför en framtida graviditet. 

 

Resultatdiskussion 

De 16 inkluderade artiklarna i litteraturöversikten sammanställdes och resulterade i 

fem huvudteman; från förväntansfull graviditet till traumatiskt missfall, behov av 

omvårdnad, psykisk och emotionell påverkan, behov av stöd från hälso- och 

sjukvården och anhöriga samt kvarstående psykisk påverkan efter missfall. 

 

Från förväntansfull graviditet till traumatiskt missfall 

De flesta kvinnor berättade om fantastiska erfarenheter av att vara gravid och 

planer inför det väntade barnet som representerade moderskap och en ny 

familjekonstellation. Kvinnor berättade om när missfallet inträffade och hur deras 

livsvärld rasade samman och tog med sig förväntningar och drömmar om 
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framtiden (Batool & Azam, 2016; Carolan & Wright, 2017; Fernandez, Harris & 

Leschied, 2011; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini, 2009; MacWilliams, 

Hughes, Aston, Field & Moffatt, 2016; Meaney, Corcoran, Spillane & 

O’Donoghue, 2017; Murphy & Merrell, 2009; Murphy & Philpin, 2009; Olesen et 

al., 2014; Van Rensburg et al., 2009). Murphy & Merrell (2009) beskrev även 

andra reaktioner, där kvinnor som inte planerat att bli gravida eller blivit oönskat 

gravid kunde reagera med lättnad vid missfall. Detta styrktes av Wallace et al. 

(2010) som talade om skilda reaktioner vid missfall, där en kvinna kunde reagera 

olika beroende på om graviditeten varit planerad eller inte. Med anledning av de 

skilda reaktionerna som fanns hos kvinnorna, anser litteraturöversiktens författare 

att sjuksköterskor i enlighet med personcentrerad omvårdnad behöver visa 

engagemang och därifrån möta den enskilda kvinnans värderingar och övertygelser 

(McCormack et al., 2010). 

 

Behov av omvårdnad 

Kvinnor som fått missfall och vårdats på sjukhus belyste hälso- och sjukvårdens 

utmaning att ge god vård till kvinnor som genomgått missfall. Utmaningarna 

handlade om att tillhandahålla ett direkt omhändertagande, den fysiska miljön på 

sjukhus och frågor som handlade om familjen (Fernandez et al., 2011; 

MacWilliam et al., 2016; Mulvihill & Walsh, 2014). Författarna till 

litteraturöversikten anser att det är betydelsefullt att framhålla de systematiska 

problem som finns för att kunna ge omsorgsfull och individuellt anpassad vård i 

varje given situation. Wijesinghe et al. (2012) belyste att kvinnor önskade mer 

smärtstillande läkemedel under vårdtiden medan McCreight (2008) lyfte fram att 

kvinnor upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal gav dem mer smärtstillande 

läkemedel än de ville erhålla och istället önskade de mer emotionellt stöd. 

 

Författarna till litteraturöversikten har en åsikt om att sjuksköterskan behöver 

uppmärksamma kvinnan och vårda hela henne, där hen både ser till den psykiska 

och fysiska hälsan. Sjuksköterskan bör ge empatisk och stödjande vård till en 

kvinna i utsatt situation (Evans, 2012; Marquardt, 2011; Robinson, 2014). 

Författarna till litteraturöversikten anser att god omvårdnad i enlighet med 

personcentrerad vård kan ges om sjuksköterskan lyssnar till kvinnan och är 
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närvarande hos henne. Det finns då goda möjligheter att börja bygga en tillitsfull 

relation, där kvinnan kan känna trygghet och uppleva att sjuksköterskan är 

empatiskt närvarande. En annan betydelsefull faktor är att sjuksköterskan ges 

tidsmässigt utrymme för reflektion för att kunna möta varje kvinna utifrån hennes 

förutsättningar och vårda personcentrerat, vilket även Geller et al. (2010) och 

McCance et al. (2011) betonar. 

 

Samtidigt anser författarna till litteraturöversikten att det kan vara utmanande för 

sjuksköterskan att vårda personcentrerat eftersom hen har begränsade resurser som 

brist på tid och kunskap, vilket styrks av Evans (2012), Geller et al. (2010) och 

Gergett (2014). Författarna anser även att det kan finnas en svårighet för 

sjuksköterskan att arbeta enligt personcentrerad vård eftersom hen samtidigt 

behöver bemästra sina egna känslor, vilket styrks av Gergett (2014) och McCance 

et al. (2011). 

 

För flertalet kvinnor visade det sig vara betydelsefullt att få missfallet bekräftat av 

andra människor (Batool & Azam, 2016; Carolan & Wright, 2017; MacWilliams 

et al., 2016; McCreight, 2008; Meaney et al., 2017). Flera studier (Carolan & 

Wright, 2017; Gerber-Epstein et al., 2009; McCreight, 2008) belyste att kvinnor 

funnit bekräftelse och samhörighet genom stödgrupper tillsammans med andra 

kvinnor som genomgått missfall. Följande studier (Carolan & Wright, 2017; 

Fernandez et al., 2011; Meaney et al., 2017; Mulvihill & Walsh, 2014) betonade 

betydelsen av att få en orsak till det inträffade missfallet för att lättare finna 

mening med det som hänt. Författarna till litteraturöversikten är i enlighet med 

Nikčević & Nicolaides (2014) också av åsikten att det är viktigt att kvinnan får 

förståelse för missfallet, så att hon lättare kan ta sig vidare i sin process. 

 

Psykisk och emotionell påverkan 

Kvinnor önskade att de skulle få förståelse för sin sorg och få sörja i sin egen takt 

samt få uppleva och relatera till händelsen på sitt egna sätt (Batool & Azam, 2016; 

Carolan & Wright, 2017; Fernandez et al., 2011; Gerber-Epstein et al., 2009; 

MacWilliams et al., 2016; Murphy & Merrell, 2009). Det var av yttersta betydelse 

för kvinnor att finna någon slags mening med det inträffade missfallet (Fernandez 
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et al., 2011). Fyhr (2003) bekräftade att omgivningen hade en betydande roll för 

kvinnans process. Kvinnornas sorg behövde få uttryckas öppet och det var av 

betydelse att omgivningens förståelse för missfall ökade. Kvinnor som erfarit 

missfall gavs då möjlighet att öppet visa sin sorg och längtan efter det förlorade 

(ibid.). 

 

Flera studier (Carolan & Wright, 2017; Fernandez et al., 2011; Van Rensburg et 

al., 2009) lyfte fram att kvinnor upplevde en ensamhet och mådde psykiskt dåligt 

och därför undvek att delta i sociala sammanhang för att slippa sociala 

interaktioner med andra människor. Samtidigt berättade Mulvihill & Walsh (2014) 

att kvinnor upplevde att omgivande människor undvek interaktion med dem 

eftersom de inte visste hur de skulle förhålla sig eller vad de skulle säga. 

Författarna till litteraturöversikten anser att andra människors undvikande kan bero 

på att det finns en osäkerhet i att samtala om känsliga ämnen som missfall. Den 

svårighet som finns i att prata om missfall bidrar i sin tur att människor undviker 

kvinnan som erfarit missfall, vilket kan frambringa en känsla av existentiell 

ensamhet hos kvinnan. En annan anledning till kvinnors upplevelse av ensamhet 

kan förklaras med andra människors oförmåga att leva sig in i kvinnans situation 

vilket styrks av Rosebrink., Zekaj., & Adolfsson (2012). 

 

Behov av stöd från hälso- och sjukvården och anhöriga 

Stödet från närstående och hälso- och sjukvårdspersonal ansågs vara en 

betydelsefull komponent för bearbetning av det genomgångna missfallet och den 

efterföljande tiden (Batool & Azam, 2016; Carolan & Wright 2017; Fernandez et 

al., 2011; Gerber-Epstein et al., 2009; MacWilliams et al., 2016; McCreight, 2008 

och Mulvihill & Walsh, 2014). Kvinnornas upplevelser av ensamhet och 

misslyckanden efter missfall där de inte erhållit ett välbehövligt stöd lyftes fram av 

flertalet studier (Gerber-Epstein et al., 2009; MacWilliams et al., 2016; Rowlands 

& Lee, 2010; Séjourné et al., 2010). Carolan & Wright (2017) beskrev värdet av 

ha en stödjande partner eller kontakt med en annan människa som genomgått 

liknande situation vilket styrktes av flera studier (Fernandez et al., 2011; Mulvihill 

& Walsh, 2014; Rowlands & Lee, 2010). Författarna till litteraturöversikten menar 

att kvinnan även kan erhålla stöd i missfallsprocessen av en sjuksköterska där hen 
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ger tydlig och anpassad information om vad som sker, vilket även betonas av 

Marquardt (2011). Sjuksköterskan kunde även hjälpa till att inkludera stöd från 

omgivningen för kvinnan genom att bjuda in kvinnans partner eller familj i ett 

stödsamtal. Stödsamtalet kunde bidra till att underlätta förståelsen för missfallet 

och stödet från omgivningen (Fyhr, 2003). 

Kvinnor upplevde att de blivit behandlade med avsaknad av empati av hälso- och 

sjukvårdspersonal där de önskade emotionellt stöd som beaktade hela 

missfallsprocessen (MacWilliams et al., 2016; Rowland & Lee, 2010). 

Informationsmässigt framkom en tillfredsställelse avseende den medicinska 

information som gavs. Däremot eftertraktades rak och ärlig information om 

specifika frågor rörande missfallet samt om de psykologiska och emotionella 

reaktioner som uppkom i samband med missfallet (Fernandez et al., 2011; 

MacWilliams et al., 2016; Mulvihill & Walsh, 2014; Wijesinghe et al., 2012). 

Litteraturöversiktens författare anser i enlighet med Betts, Dahlen & Smith (2014) 

och Geller et al. (2010) att hälso- och sjukvårdspersonal behöver mer utbildning så 

att de kan bemöta kvinnans omvårdnadsbehov och ge henne emotionellt stöd. 

Kvarstående psykisk påverkan efter missfall 

Hälso- och sjukvården hade en viktig uppgift att erbjuda stöd och inte förvänta sig 

att kvinnor som fått missfall själva skulle påtala sina behov, i en så pass utsatt och 

svår situation (Mulvihill & Walsh, 2014). Kong et al. (2013) beskrev att ångest 

och bestående orkeslöshet var lika starkt betingade upp till 28 dagar efter 

behandlingsdagen. Oavsett tidsintervall efter missfallet påstod Montigny et al. 

(2017) att barnlösa kvinnor upplevde fler depressiva symtom och mådde i högre 

grad psykiskt dåligt än kvinnorna med barn. Sorgen och förlusten vid missfall 

framstod enklare att hantera för kvinnor med barn i jämförelse med kvinnor som 

levde med barnlöshet. Resultatet styrks av Gerber-Epstein et al. (2009) som 

diskuterade kravet som indirekt uppkom hos kvinnorna efter missfall. Kravet att 

klara av att återgå till ett vardagligt liv samtidigt som de försökte förbise de 

förnimmelser och erfarenheter som hörde samman med de splittrade drömmarna 

(ibid.). 
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Kvinnors förhållningssätt inför framtida graviditeter varierade mellan kvinnor som 

hade barn och de som inte hade barn (Montigny et al., 2017). Meaney et al. (2017) 

och Carolan & Wright (2017) belyste kvinnors frågeställningar och oro över att 

något var fel på dem och deras kroppar. Kvinnor som levde med barnlöshet 

funderade om de var kapabla att bära ett barn genom en hel graviditet (ibid.). Detta 

stärks av författarnas resonemang angående att det redan kan finnas en 

tillfredställelse hos kvinnan med barn, i att ha barn sedan tidigare, i jämförelse 

med barnlösa kvinnor. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten baserades på artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Till en början valde författarna att rikta in sig på att söka artiklar med 

kvalitativ ansats som skulle beskriva kvinnors upplevelser av genomgånget 

missfall. Under litteratursökningen framkom tre vetenskapliga artiklar med 

kvantitativ ansats som bedömdes inneha hög kvalitet och inkluderades därför i 

resultatet vilket bidrog till ökad evidens. De kvantitativa artiklarna utformades 

genom frågeformulär där ett högre antal deltagare involverades. De kvalitativa 

artiklarna utformades i intervjuer och betonade den enskilda kvinnans upplevelse 

av att genomgå missfall. Författarna bedömde att sammanställning av vetenskaplig 

litteratur med både kvalitativ och kvantitativ ansats genererade i ökad validitet och 

kvalitét på litteraturöversiktens utkomst (Friberg, 2012). De kvantitativa 

artiklarnas ansats stärkte resultatet från de kvalitativa artiklarna genom att de 

kvantitativas resultat begrundats på ett högre antal deltagare. Författarna anser att 

det kvantitativa resultatet bekräftade det resultatet som framkom från de 

kvalitativa artiklarna vilket genererade i ökad validitet, trovärdighet och kvalitet. 

 

I artikelsökningen till den teoretiska referensramen fann författarna endast en 

artikel som betonade personcentrerad vård till kvinnor som genomgått missfall. 

Detta anser författarna vara en svaghet för litteraturöversikten. Författarna fann 

dock ett flertal artiklar som belyste centrala värden som inbegrips i 

personcentrerad vård. Sådana centrala värden var exempelvis att sjuksköterskan 

bemötte den enskilda kvinnan med engagemang och utgick från hennes 

värderingar och övertygelser (McCormack et al., 2010). Geller et al. (2010) och 
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McCance et al. (2011) betonade även vikten av att sjuksköterskan var närvarande 

hos kvinnan för att kunna bygga en tillitsfull relation (ibid.). 

 

Artiklarna som utgjorde resultatet genomfördes i Australien, Danmark, Frankrike, 

Irland, Israel, Kanada, Kina, Sri Lanka, Storbritannien, Sydafrika och USA. 

Författarna till litteraturöversikten anser att det finns en styrka i att inkludera flera 

länder med olika religioner och kulturer för att erhålla ett vidare perspektiv av 

kvinnors upplevelser vid missfall. Vid urval valdes de vetenskapliga artiklar som 

besvarade studiens syfte. För att öka litteraturöversiktens trovärdighet inkluderades 

samtliga resultat som framkom i de vetenskapliga artiklarna. Det stärks av 

Forsberg och Wengström (2013) som poängterar vikten av att presentera alla 

resultat som bevittnas och analyserats från de vetenskapliga artiklarna. Den 

vetenskapliga forskning som låg till grund för studiens resultat var publicerad 

inom år 2007-2017 vilket av litteraturöversiktens författare i enlighet med Friberg 

(2012) bedömdes vara ett rimligt tidsspann. De databaser som användes vid 

artiklarnas sökning är passande eftersom de innehar en bredd och täcker forskning 

inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

De artiklar som ligger till grund för resultatet med kvalitativ ansats hade ett 

deltagarantal mellan 7-34 kvinnor och i de kvantitativa mellan 256-305 kvinnor. 

Det antal deltagare som en studie ska inneha bestäms i relation till vad som är 

lämpligt för att besvara studiens syfte samt vad studien ska undersöka (Polit & 

Beck, 2012). De kvalitativa artiklarna med deltagarantal uppemot 34 kvinnor 

genererade en bred bild av deras upplevelser och erfarenheter. Den stora 

informationsmängden gav en klarare bild av de olikheter och nyanser som kom 

fram bland upplevelserna hos kvinnorna. I artiklar med färre deltagare tilläts en 

djupgående information framträda där varje deltagares upplevelse fick mer fokus 

och utrymme att ta mer plats (Forsberg & Wengström, 2013). 
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Etikdiskussion 

De inkluderade artiklarna i denna litteraturöversikt har erhållit tillstånd från en 

etisk kommitté eller är studier där etiska överväganden gjorts. De deltagande 

kvinnorna i studierna har valt att medverka frivilligt och informerats om studien 

innan dess genomförande. I studier där kvinnorna benämnts vid namn är namnet 

fiktivt för att bidra till att skydda kvinnornas identitet. All omvårdnadsforskning 

som bedrivs bör utgå från principen om att göra gott, inte skada, autonomi och 

rättvisa (Sandman & Kjellström, 2013). Författarna till litteraturöversikten har inte 

uppfattat kränkande behandling eller förutfattade meningar gällande de deltagande 

kvinnornas upplevelser i de artiklar som använts. Författarna ansåg att det var 

viktigt att återge resultatet från artiklarna så sakligt och verklighetstroget som 

möjligt. Forsberg och Wengström (2013) styrker författarnas resonemang att det är 

viktigt att inkludera samtliga resultat, vare sig de stödjer eller inte stödjer en 

förväntad teori. Det är felaktigt och inte etiskt korrekt att endast inkludera de 

artiklar som stödjer författarnas förväntningar och åsikter (ibid.). 

 

Författarna anser att litteraturöversiktens resultat ur ett etiskt perspektiv påvisar 

vikten av sjuksköterskans etiska medvetenhet i arbetet med kvinnor som 

genomgått missfall, eftersom de befinner sig i en känslomässigt utsatt situation. 

Sjuksköterskeprofessionens etiska värden handlar om att visa respekt för 

individens integritet, sårbarhet, värdighet och autonomi. Sjuksköterskan ska även 

frambringa upplevelse av hopp, tillit och mening (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2010). Dessa etiska värden är även centrala i den personcentrerade vården, där 

sjuksköterskan enligt Westphal et al. (2016) ska utgå från skapandet av en 

tillitsfull relation. McCance & McCormack (2013) framhåller att en sjuksköterska 

som arbetar personcentrerat ska bemöta patienter och visa förståelse och respekt 

för dess unika person samt värna om autonomin (ibid.). 
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Klinisk betydelse för samhället 

Missfall är vanligt förekommande, dock något som sällan lyfts i samhället för 

samtal och diskussion. Litteraturöversikten syftar till att göra nytta för kvinnor och 

par som drabbas av missfall samt belysa för hälso- och sjukvårdspersonal vad det 

kan innebära för en kvinna att vara med om missfall. Litteraturöversiktens resultat 

ger en samlad och beskrivande bild av hur kvinnor upplever det att vara med om 

missfall, vilket kan öka förståelsen hos människor i samhället. 

Litteraturöversiktens resultat hoppas bidra till ett öppnare och vidare samtalsklimat 

som bekräftar kvinnan i de fysiska och emotionella reaktioner som uppstår i 

samband med missfall. För att kvinnor som varit med om och kommer vara med 

om missfall ska få en god och säker vård i enlighet med personcentrerad vård, är 

hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap om kvinnors upplevelse av att genomgå 

missfall samt deras önskningar om bemötande och vård av betydelse. När känslor 

identifierats hos kvinnor som genomgått missfall bidrar det till ökade 

förutsättningar för hälso- och sjukvårdspersonal att utföra personcentrerad 

omvårdnad. Genom att erbjuda personcentrerad omvårdnad skapas en god 

möjlighet för dessa kvinnor att finna förutsättningar som kan stärka den psykiska 

hälsan under och efter missfallsprocessen. Omvårdnaden bör utformas med 

utgångspunkt och i samråd med kvinnan och innefatta regelbunden kontakt. 

Litteraturöversikten lyfter fram och belyser brister vilket visar på behovet av 

förändringsarbete för att utveckling ska ske inom detta område. 

 

Slutsats 

Resultatet påvisade varje kvinnas enskilda, unika upplevelse av att genomgå 

missfall. Reaktioner som chock, förnekelse, meningslöshet, kontrollförlust, sorg, 

osäkerhet, ilska, ångest, självanklagelse samt en känsla av misslyckande och 

ensamhet, alternativt lättnad var känslor som kunde uppstå hos kvinnor som 

drabbats av missfall. Faktorer som ålder, tidigare barn, hur långt gången graviditet 

samt tidsintervall från att missfallet/-en inträffat påverkade kvinnornas upplevelser 

av processen. Ett bemötande med avsaknad av empati i sjukvården genererade i 

avsaknad av bekräftelse, i den för många kvinnor, traumatiska händelsen. Trots en 

generell tillfredsställelse av den kroppsliga vården kvinnorna försetts med fanns en 

avsaknad av omhändertagande av den psykiska och mentala hälsan. I föreliggande 
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studie framkom att de omvårdnadsbehov kvinnor önskar i samband med missfall 

är ett empatiskt bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal samt mentalt stöd i 

samband med och efter missfallet. Kvinnor önskar en strukturerad, planlagd 

uppföljning av den psykiska och mentala hälsan. 

 

Förslag till vidare forskning 

Det finns behov av forskning angående de rutiner som finns för att ta hand om en 

kvinna som söker vård akut. För att få ett bredare perspektiv skulle det vara 

intressant att ta reda på hur hälso- och sjukvårdspersonal, främst sjuksköterskor, 

upplever den givna vården i samband med ett missfall. Upplevelser från både 

vårdgivare och vårdtagare kan då ställas samman för att kunna erbjuda en god och 

säker vård till en kvinna som genomgått missfall. Förslag på vidare forskning inom 

ämnet är att undersöka betydelsen av att utföra uppföljning för att förebygga 

och/eller fånga upp kvinnor som drabbats av psykisk ohälsa. 
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AND 
experience 

10 10 3 1 

PUBMED Abortion 
incomplete 
AND 
psychology 

3 3 2 1 

PUBMED Miscarriage 
AND 
psychological 

13 13 2 0 

PSYCINFO Pregnancy 
loss AND 
experience 

170 25 5 1 

PSYCINFO Spontaneous 
abortion 
AND 
experience 

64 14 4 1 

PSYCINFO Miscarriage 
AND 
psychological 
effects 

31 31 4 0 

WEB OF 
SCIENCE 

Miscarriage 
AND 
experience 

28 28 4 2 

WEB OF 
SCIENCE 

Abortion, 
incomplete 
AND 
experience 

13 13 2 0 
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Bilaga 2 
Granskningsmall för kvalitetsbedömning - Kvalitativa studier 

 
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 
Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 
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Granskningsmall för kvalitetsbedömning - Kvantitativa studier 

 
Fråga 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallarna är modifierade versioner utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008).
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Bilaga 3. Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare 
År 
Land 

Titel  Syfte  Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Batool, S., & 

Azam, H 

 

2016 

Pakistan 

Miscarriage: 

Emotional burden 

and social suffering 

for women in 

Pakistan. 

Att utforska hur kvinnor i 

Pakistan upplever förlusten 

efter genomgånget missfall. 

Kvalitativ. 

Intervjuer med kvinnor, 23-28 år 

som genomgått missfall. 

 

n= 10 Missfall ger ett känslomässigt och 

socialt lidande. 

Hög 

Carolan, M., & 

Wright, R. J. 

 

2017 

USA 

Miscarriage at 

advanced maternal 

age and the search 

for meaning. 

Hur kvinnor upplever 

missfall och hur de hanterar 

situationen. 

Kvalitativ. 

Kvinnor som talar engelska, är 

över 35 år och har upplevt 

missfall de senaste 2 åren 

intervjuas. 

Fenomenologisk analys. 

n= 10 Två huvudteman framkom: känsla av 

förlust och sorg samt sökande efter 

mening. 

Medelhög 

Fernandez, R., 

Harris, D., & 

Leschied, A. 

 

2011 

Kanada 

Understanding 

Grief following 

Pregnancy Loss: A 

Retrospective 

Analysis regarding 

Women's Coping 

Responses. 

Att undersöka kvinnors 

erfarenheter av missfall och 

deras copingstrategier och 

anpassning efter förlusten. 

Kvalitativ. 

Intervjuer med kvinnor, 26-61 år 

som transkriberades och 

analyserades enligt CQR-

modellen. 

n= 7 Missfall innebär lidande och 

emotionell kamp för kvinnor. Det 

krävs medvetenhet för att hantera sin 

situation samt för att finna mening i 

livet efter förlust. 

Hög 

 
 
 
 
 
 
 

http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Fernandez%2C+Ramona
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Harris%2C+Darcy
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Harris%2C+Darcy
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Leschied%2C+Alan
http://journals.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/author/Leschied%2C+Alan
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Gerber-Epstein, 

P., Leichtentritt, 

R. D., & 

Benyamini, Y. 

 

2009 

Israel 

The experience of 

miscarrige in first 

pregnancy: the 

women´s voices. 

Att undersöka kvinnors 

subjektiva upplevelse av att 

genomgå missfall för första 

gången. 

 

Kvalitativ. 

Intervjustudie där Israeliska 

kvinnor mellan 25-35 år som varit 

med om missfall under vecka 6-

15. 

Tematisk analys. 

n= 19 

 

Fem huvudteman framkom: desto 

mer glädje desto smärtsammare 

krasch, förlustens karaktär, partnerns 

stöd, livet efter missfall och 

rekommendationer till hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Hög 

Kong, G. W., 

Lok, I. H., Yiu, 

A. K., Hui, A. S., 

Lai, B. P., & 

Chung, T. K. 

 

2013 

Kina 

Clinical and 

psychological impact 

after surgical, medical 

or expectant 

management of first-

trimester miscarriage-

a randomised 

controlled trial. 

Att undersöka de 

psykologiska och kliniska 

resultaten av kirurgisk, 

medicinsk och förväntat 

pågående missfall. 

Provisorisk randomiserad studie. 

Kvinnorna fick fylla i 

frågeformulär med fokus på den 

psykiska hälsan vid första 

behandlingstillfället och 28 dagar 

efter. 

 

n= 180 Depression, psykisk smärta och 

trötthet i samband med missfall var 

vanligt förekommande. Efter 28 dagar 

var symtomen nästan lika påtagliga. 

Hög 

MacWilliams, 

K., Hughes, 

Jean., Aston, M., 

Field, S., & 

Moffatt Wight, 

F. 

 

2016 

USA 

Understanding the 

Experience of 

Miscarriage in the 

Emergency 

Department. 

Att beskriva kvinnors 

upplevelser av att få vård 

vid missfall. 

Kvalitativ 

Semistrukturerade intervjuer med 

kvinnor som fått missfall innan 

vecka 20 under 60- 90 minuter. 

Tematisk analyserade. 

n= 8 Fem teman framkom: gravid/liv 

kontra missfall/död, besluta sig för att 

söka vård, traumaupplevelse, behov 

att få bekräftelse samt tiden efter 

missfall. 

Hög 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kong%20GW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lok%20IH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lok%20IH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yiu%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yiu%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hui%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lai%20BP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lai%20BP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20TK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20TK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488984
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/MacWilliams,+Kate/$N?accountid=10404
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/MacWilliams,+Kate/$N?accountid=10404
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/Hughes,+Jean/$N?accountid=10404
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/Hughes,+Jean/$N?accountid=10404
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/Aston,+Megan/$N?accountid=10404
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/Field,+Simon/$N?accountid=10404
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/Field,+Simon/$N?accountid=10404
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/Moffatt,+Faith+Wight/$N?accountid=10404
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/Moffatt,+Faith+Wight/$N?accountid=10404
https://search-proquest-com.www.bibproxy.du.se/indexinglinkhandler/sng/au/Moffatt,+Faith+Wight/$N?accountid=10404
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Författare 
År 
Land 

Titel  Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Meaney, S., 

Corcoran, P., 

Spillane, N., & 

O’Donoghue, 

K. 

 

2017 

Irland 

Experience of 

miscarriage: an 

interpretative 

phenomenological 

analysis. 

Att undersöka mäns och 

kvinnors uplevelser av att ha 

erfarit missfall. 

 

Kvalitativ. 

Djupgående, konstruerade 

intervjuer med kvinnor och män 

som erfarit och upplevt missfall. 

Fenomenologisk analys. 

n= 16, varav 

10 kvinnor 

som 

inkluderades 

i studien 

Sex teman framkom: bekräftelse av 

missfall, missuppfattningar om 

missfall, sjukhusmiljö, hantering av 

missfall, stöd samt reproduktiv 

bakgrund och framtida graviditeter. 

Hög 

Montigny, F.d., 

Verdon, C., 

Meunier, S., & 

Dubeau, D. 

 

2017 

Kanada 

Women’s persistent 

depressive and 

perinatal grief 

symptoms following 

a miscarriage: the 

role of childlessness 

and satisfaction with 

healthcare services. 

Att ta reda på om depressiva 

symtom och perinatal sorg 

varierar beroende på 

tidsintervall sedan 

genomgånget missfall. 

 

Kvantitativ. 

Frågeformulär som besvarats av 

kvinnor över 18 år med 

kunskaper i det franska språket 

som genomgått missfall under de 

senaste sex åren. 

n= 256 Kvinnor som erfarit missfall under 

de senaste 6 månaderna skattade 

högre grad depressiva symtom och 

perinatal sorg än kvinnor som 

erfarit missfall tidigare än för 6 

månader sedan. 

 

Hög 

Mulvihill, A., & 

Walsh, T. 

 

2014 

Irland 

Pregnancy Loss in 

Rural Ireland: An 

Experience of 

Disenfranchised 

Grief. 

Att få tillgång till synpunkter 

från kvinnor som genomgått 

missfall. 

Kvalitativ. 

Kvinnor som genomgått missfall 

intervjuades. 

Intervjuerna analyserades med 

en tolkningsfenomelogisk 

analys. 

n= 8 Tre dominerande huvudteman 

framkom: vikten av 

kommunikation, sjukhusets fysiska 

miljö och förekomsten av fråntagen 

sorg. 

Medelhög 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Murphy, F., & 

Merrell, J. 

 

2009 

Storbritannien 

Negotiating the 

transition: caring for 

women through the 

experience of early 

miscarriage. 

Att ta reda på kvinnors 

erfarenheter av att ha ett 

tidigt missfall på en 

gynekologisk avdelning på 

sjukhus. 

Kvalitativ. 

Kvinnor som genomgått tidigt 

missfall i åldern 30-59 år 

intervjuades och observerades i 

sina hem och på sjukhuset. 

Tematisk analys. 

n= 24 Tre huvudteman identifierades: 

bekräftelse, att förlora ett barn och 

följderna av ett missfall. 

Hög 

Murphy, F., & 

Philpin, S 

 

2009 

Storbritannien 

Early miscarriage as 

‘matter out of place’: 

An ethnographic 

study of nursing 

practice in a hospital 

gynaecological unit. 

Att undersöka hur kvinnor 

upplever vården på sjukhus 

efter tidigt missfall. 

Kvalitativ. 

Intervjuer med kvinnor som 

genomgått tidigt missfall på 

sjukhus samt observation som 

skett under 20 månader. 

Tematisk analys. 

n= 34 Tre huvudteman framkom: Första 

symtomet och bekräftelse av 

missfallet, det förlorade barnet samt 

följderna. 

Hög 

Olesen, L., 

Graungaard, A. 

H., & Husted, G. 

R. 

 

2014 

Danmark 

Deciding treatment 

for miscarriage – 

experiences of 

women and 

healthcare 

professionals. 

Att undersöka vilka 

omständigheter som avgör 

valet av åtgärdande 

behandling vid missfall. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade intervjuer med 

kvinnor samt vårdpersonal som 

var involverade i beslutstagande 

av åtgärd. 

Grundlig teoretisk analys. 

n= 11 Kvinnor valde ofta metod; kirurgisk 

eller medicinsk, utifrån emotionella 

överväganden och/eller rädslor. 

Hög 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Rowlands, I. J., 

& Lee, C. 

 

2010 

Australien 

'The silence was 

deafening': social and 

health service support 

after miscarriage. 

Att undersöka hur kvinnor 

som lever i Australien 

hanterar utmaningar relaterat 

till genomgånget missfall. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade intervjuer med 

kvinnor 35-42 år, som varit med 

om missfall de senaste 2 åren. 

Tematisk analys. 

n= 9 Tre huvudteman framkom: 

engagemang från andra, behov av 

bekräftelse efter missfall och 

medicinsk vård. 

Hög 

Séjourné, N., 

Callahan, S., & 

Chabrol, H. 

 

2010 

Frankrike 

Support following 

miscarriage: what 

women want. 

Att undersöka kvinnors 

önskan av stöd efter 

missfall. 

Prospektiv studie. 

Franska kvinnor som genomgått 

missfall, 18-43 år svarade på 

internetbaserade frågeformulär. 

Beskrivande statistisk analys, 

chikvadratisk analys. 

n= 305 Flertalet av de deltagande kvinnorna 

uppgav sig vara dåligt informerade, 

hade särskilt svårt att hantera 

känslomässiga konsekvenser och 

hade önskat mer stöd efter 

genomgånget missfall. 

Hög 

Van Rensburg, 

E. J., & 

Poggenpoel, M., 

Myburgh, C., & 

Du Plessis, D. 

 

2009 

Sydafrika 

Experience of 

Women after a 

Spontaneous 

Abortion. 

Att undersöka och beskriva 

kvinnors upplevelser av 

spontant missfall. 

Kvalitativ. 

Vita, sydafrikanska kvinnor 

mellan 24-36 år som genomgått 

spontant missfall deltog i 

fördjupade intervjuer med 

beskrivande analys. 

n= 7 Sex specifika teman framkom: 

känsla av förlust, skapandet av 

mening, emotionell påverkan, 

fysiska, sociala, intellektuella och 

andliga effekter framkom, ett 

utmanat förhållande samt vikten av 

socialt stöd. 

Hög 
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Författare 
År 
Land 

Titel  Syfte  Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Wijesinghe, P., 

Herath, R., & 

Abeysundara, I. 

 

2012 

Sri Lanka 

A qualitative study 

on patients’ 

perceptions of 

expectant 

management of first 

trimester incomplete 

miscarriage. 

Att undersöka kvinnors 

förväntade uppfattning av 

symtom, acceptans, fertila 

önskemål samt upplevelse 

av omvårdnad i samband 

med genomgånget missfall. 

Kvalitativ. 

Randomiserade, kontrollerade 

intervjuer med kvinnor som 

undersökte förväntade samt 

faktisk behandling vid 

genomgånget missfall. 

n= 25 Fem huvudsakliga teman framkom: 

blödning och smärta, idéer och 

övertygelser samt känslor kring 

interventionen, patientens föredragna 

behandlingsmetoder, önskemål kring 

framtida graviditeter samt upplevd 

vård under vårdtillfället. 

Hög 

 


