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SAMMANFATTNING 

 

 

När föräldrar får reda på att deras väntande barn har någon avvikelse eller missbildning 

behöver de ta beslut om att avbryta graviditeten eller att fortsätta den. Det leder till många 

olika svåra känslor. Föräldrar använder olika hanteringsstrategier för att bearbeta dessa 

känslor och i samband med det val de behöver göra. Information från vårdpersonal är viktigt. 

 

Syftet med detta arbete var att belysa föräldrars upplevelser och erfarenheter av att vänta ett 

barn med missbildning eller kromosomavvikelse. 

 

Metoden som användes var en litteraturöversikt. Sexton vetenskapliga original artiklar, 

publicerade 2000 - 2017 inkluderades i resultatet. Integrativ analys användes. 

 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde en hög nivå av chock, sorg, ångest, skuld, besvikelse 

och rädsla. Genom resultatet framkom fyra huvudrubriker såsom upplevda känslor, föräldrars 

förberedelse samt coping, framtidstankar och erfarenheter/upplevelser i kontakt med vården. 

Det visade sig att informationen bör individanpassas och detta är en utmaning för 

barnmorskor. Det visade sig även att det är av olika anledningar som föräldrar väljer att 

avsluta graviditeten eller att fortsätta den och besluta sig för att föda barnet som har en 

missbildning eller avvikelse. 

 

Som slutsats framkom det att kvinnorna går igenom en kris när det får reda på att deras barn 

har en avvikelse.  

 

Nyckelord: Fosterdiagnostik, prenatal diagnos, avvikelse, graviditet och ta beslut



 

 

ABSTRACT 
 

When parents find out that their expectant child has a deviation or malformation they have to 

make a decision to terminate or continue the pregnancy. This leads to many different difficult 

feelings. Parents use different management strategies to process these feelings and the choice 

they need to make. Information from healthcare professionals is important. 

The aim of this work was to highlight the parents' experiences of waiting a child with 

malformations or chromosomal aberrations. 

The method used was a literature review. Sixteen scientific original articles, published 2000 -

2017, were included in the results. Integrative analysis was used.  

The result showed that women experienced an elevated level of shock, sadness, anxiety, guilt, 

disappointment and fear. The result revealed four main headings such as perceived feelings, 

parents' preparation and coping, future thoughts and experiences/experiences in contact with 

healthcare. It turned out that information should be personalized and this is a challenge for 

midwives. It also turned out that for several reasons parents choose to end pregnancy or 

continue it and decide to give birth to the child who has a malformation or aberration. 

As a conclusion, it emerged that women are undergoing a crisis when it finds that their child 

have an aberration. 

Keywords: Prenatal testing, prenatal diagnosis, abnormality, pregnancy and decision-making 
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INLEDNING 

 

Fosterdiagnostik och föräldrars möjligheter till att göra ett informerat val är baserat på 

information och kunskaper. När en missbildning eller kromosomavvikelse upptäcks behöver 

föräldrarna besluta om att avbryta graviditeten eller att fullfölja den. Innehållet i den här 

uppsatsen kommer att belysa kvinnors upplevelser av att vänta ett barn med avvikelse samt 

deras känslor och vilket stöd de behöver när de väljer att avbryta eller fortsätta graviditeten.  

BAKGRUND 
 

Fosterskador och kromosomavvikelser 

 

Statistik 

Socialstyrelsen (2016) för statistik över fosterskador och kromosomavvikelser och rapporten 

granskar ökningar och minskningar av fosterskador och kromosomavvikelser. Rapporten hette 

till och med år 2005, Missbildningsregistret. Före 2014 grundades statistiken på data från 

registret för övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser. Från och med 2014 års 

statistik nyttjas även upplysningar från det medicinska födelseregistret och patientregistret 

(Socialstyrelsen, 2016). Socialstyrelsen har tillsyn över fosterskador för att tidigt kunna 

observera eventuella riskfaktorer för fosterskador, till exempel läkemedel. En 

kromosomavvikelse påvisas hos cirka 1 barn av 160 levande födda. Majoriteten av dessa är 

aneuploidier, det vill säga att kromosomerna avviker från det normala genom förlust eller 

övertalighet av kromosomer eller kromosompar. De vanligaste förekommande aneuploidier är 

trisomi 21, 18 och 13 samt könskromosomavvikelser. Gemensamt utgör de cirka 80 procent 

av alla kromosomavvikelser (Wellesley et al., 2012). Antalet barn som föds med Downs 

syndrom ökar inte trots att fler äldre kvinnor föder barn idag. Varje år föds det cirka 100 - 200 

barn med Downs syndrom i Sverige. Socialstyrelsen (2016) menar att det oförändrade antalet 

barn med Downs syndrom beror på fosterdiagnostiken som leder till att fler foster med 

Trisomi 21 aborteras. Abortfrekvensen för foster med Downs syndrom har ökat. År 1999 var 

abortsiffran 45 procent medan år 2013 hade siffran ökat till 60 procent. Fosterdiagnostik har 

tidigare erbjudits äldre kvinnor över 35 år. Under åren 1999 - 2013 hade 60 procent av alla 

barn med Downs syndrom mödrar som var under 35 år. Idag erbjuds fosterdiagnostik alltmer 

till yngre kvinnor och med detta ökar abortfrekvensen även i denna grupp. 

 

Abort och fosterdiagnostik 

Innehållet i Socialstyrelsens årliga statistik är uppgifter om antal nyfödda barn, både levande 

och dödfödda från och med vecka 22 graviditetsveckor, barn som föds med en fosterskada 

eller kromosomavvikelse samt foster som aborteras på grund av fosterskada eller 

kromosomavvikelse. Abortlagen i Sverige säger att till och med vecka 18 är det upp till 

kvinnan själv att bestämma om hon vill avbryta sin graviditet. Det behöver inte anges något 

skäl till varför. Efter vecka 18 behövs tillstånd från Socialstyrelsens rättsligaråd för att avbryta 

graviditeten. Efter vecka 22 får inga aborter göras eftersom man i Sverige anser att fostret kan 

överleva efter vecka 22 (Abortlagen (-1974:595). Ryggmärgsbråck och allvarliga hjärtfel 

påträffas ofta genom fosterdiagnostik under graviditeten. I en ny rapport påvisas att aborterna 

skiljer sig avsevärt i Sverige. I Stockholm aborteras 60 procent av foster med hjärtfel medan 

cirka 20 procent aborteras i övriga Sverige. Även ryggmärgsbråck varierar, i Stockholm och 
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Göteborg aborteras 60 procent av barn som är diagnostiserade med ryggmärgsbråck och i 

norra delen av landet är siffran 30 procent. Socialstyrelsen (2016) menar att det är osäkert vad 

detta beror på. Möjliga anledningar kan vara ojämlik tillgång till fosterdiagnostik, olika 

rutiner vid misstanke om en fosterskada eller kromosomavvikelse, dessutom skiftande 

rapporteringsgrad. Ett annat påstående kan vara att synen på handikapp skiljer sig åt 

(Socialstyrelsen, 2016). Många etiska frågor kring funktionsnedsättning och abort 

uppkommer när fosterdiagnostik möjliggör information i stor omfattning om fostret. I länder 

runt om i världen ser det olika ut avseende både fosterdiagnostik och möjligheten till abort. 

Frågor relaterat till sociala, etiska, rättsliga och religiösa skäl uppkommer när föräldrar 

behöver besluta om ett avbrytande eller att fortsätta graviditeten (Eisenberg & Schenker, 

1997). Om fosterdiagnostik och abort i samband med en fosteravvikelse blir rutin, kan sociala 

attityder mot funktionshindrade förändras. När inte fosterdiagnostik existerade, så var ett barn 

som föddes med någon avvikelse oväntat och oundvikligt. Med dagens fosterdiagnostik är det 

inte längre så, utan om föräldrar väljer att föda ett barn med avvikelse så är det ett medvetet 

val de gör (Gillam, 1999). Då kan det kanske bli så att de föräldrar som väljer att fortsätta 

graviditeten då barnet har en avvikelse, kan uppfattas som ansvarslösa eller nonchalanta. Då 

kan det hända att personer med till exempel Downs syndrom eller Ryggmärgsbråck, kan ses 

som ett olycksfall som inte skulle ha behövt hända. Om en sådan förändring sker med 

attityderna i samhället kan detta leda till diskriminering av personer med funktionshinder 

(Gillam, 1999). Raz (2004) kom fram till att det finns en tvåsidig syn på fosterdiagnostik i 

samhället. Det finns stöd för genetisk testning under graviditeten samt att det ska finnas stöd 

av de funktionshindrade barnen efter födseln.  

 

Erbjudande om fosterdiagnostik 

I Sverige idag ska fosterdiagnostik erbjudas inom mödrahälsovården och är en integrerad del 

av det medicinska basprogrammet (Ingvoldstad, Georgsson Öhman & Lindgren, 2014). Om 

fosterundersökningen inriktas på en specifik frågeställning kan flertalet genetiska sjukdomar 

och missbildningar upptäckas. Inom mödrahälsovårdens basprogram ingår undersökningar i 

form av screening. Rent tekniskt är fosterdiagnostik en rutinundersökning men ur personlig 

synvinkel och ur ett etiskt perspektiv kan det vara ett svårt ställningstagande för de blivande 

föräldrarna (Bui & Iwarsson, 2014). När föräldrarna får reda på att fostret har någon form av 

avvikelse finns det oftast endast två alternativ att erbjuda, att fortsätta graviditeten eller att 

avbryta den och då bör målet vara att ge meningsfulla reproduktiva val för den gravida 

kvinnan och hennes partner (De Jong & De Wert, 2015). Informationen bör även ges om 

avvikelsen och vilket stöd som finns i samhället och vilka föräldraorganisationer som finns 

(Raz, 2004). Det övergripande syftet med fosterdiagnostik är att minska och förebygga 

lidande (De Jong & De Wert, 2015). 

 

Etiska ställningstagande vid fosterdiagnostik 

Fosterdiagnostik berör flera parter och innehåller komplicerade etiska ställningstaganden. De 

etiska principerna att inte skada, att göra gott, autonomi och rättviseprincipen kan alla 

tillämpas på frågor rörande fosterdiagnostik (Beauchamp & Childress, 2012). Gällande 

autonomi och rättviseprincipen är det av yttersta vikt att de blivande föräldrarna får 

information, så att de är medvetna om att undersökningarna är frivilliga och kan göra ett 

informerat val. Att inte skada och att göra gott appliceras på frågan om hur fosterdiagnostik 

kan ha inverkan på de blivande föräldrarnas oro, välbefinnande och anknytning till deras barn 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). Autonomprincipen med respekt 

för olika beslut avseende att genomgå fosterdiagnostik men även behålla eller avbryta 

graviditeten när fostret har en avvikelse. Rättviseprincipen är en nyckelkomponent när 
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information om fosterdiagnostik skall ges. Informationen bör ges likvärdigt. Att göra gott och 

inte skada är det övergripande syftet med fosterdiagnostik (Beauchamp & Childress, 2012).  

 

Utveckling av metoder för fosterdiagnostik 

I Sverige började fosterdiagnostik med ultraljud att användas på 1970-talet (Statens 

medicinska-etiska råd [SMER], 2015). Ultraljudundersökningen görs för att bestämma 

graviditetens längd, placentaläge, för att upptäcka om det är fler än ett foster och undersöka 

fostrets anatomi. Med ultraljud kan även fetala missbildningar upptäckas som ofta beror på 

kromosomavvikelser. I vissa fall kan man se missbildningen tydligt och då diagnostisera vid 

första undersökningen medan andra gånger kan resultatet vara oklart. Det kan då innebära att 

ytterligare tester behöver göras, till exempel amniocentes (fostervattenprov) eller 

korionvillibiopsi (moderkaksprov) eller riktade ultraljudsundersökningar för att få en diagnos 

(Ingvoldstad et al., 2014).  

Kombinerat ultraljud med biokemisk analys (KUB-test) i första trimestern ger en sensitivitet 

för Downs syndrom på cirka 85 procent. KUB omfattar ultraljud, två serummarkörer i 

mammans blod samt moderns ålder (Bui & Iwarsson, 2014). KUB började erbjudas under det 

första årtiondet av 2000-talet (SMER, 2015). De värden som räknas ut leder till en 

sannolikhetsfaktor att fostret kan ha Downs syndrom, och även riskbedömning för Trisomi 13 

och 18 framkommer. Om riskvärdet är cirka 1 av 200 erbjuds korionvillibiopsi eller 

amniocentes (Crang Svalenius, 2016). Enligt Petersen, Vogel, Ekelund, Hyet & Tabor (2015) 

förefaller det att KUB troligen kan påvisa även andra kromosomavvikelser än aneuploidier. 

För att kunna se andra aneuploidier tillexempel större förluster eller dublikationer av 

kromosomer behöver man göra en komplett karyotypering. Idag finns det ingen rutin för detta 

i Sverige. Enligt Ingvoldstad et al. (2014) erbjuds inte KUB likvärdigt i hela Sverige. Mer än 

hälften av alla gravida erbjuds inte KUB, utan erbjuds endast till kvinnor över 35 år. År 2006 

drog SBU slutsatsen att KUB var det bästa testet för att uppnå optimal balans mellan påvisade 

avvikelser mot falska positiva resultat. Men av de 21 länen i Sverige så erbjuds inte KUB 

likvärdigt. KUB har således inte implementerats som det var tänkt. Dock finns inga nationella 

riktlinjer eller rekommendationer angående KUB än idag (Ingvoldstad et al., 2014).  

Amniocentes kom på 1970-talet (SMER, 2015). Amniocentes utförs efter vecka 15+0. Risken 

för missfall är 0,5 – 1 procent. Amniocentes utförs med en tunn nål som via bukväggen suger 

ut 10 – 20 ml fostervatten och analyseras. Vid korionvillibiopsi som utförs efter vecka 10+0 

tas en biopsi från moderkakan med en tunn nål via bukväggen som analyseras. Risken för 

missfall är densamma som för fostervattenprov (Akolekar, Beta, Picciarelli, Ogilvie & 

Antonio, 2014). Moderkaksprov började användas på 1980-talet (SMER, 2015). Det görs 

cirka 5000 invasiva ingrepp som amniocentes och korionvillibiopsi Sverige per år (SMER, 

2015). 

Det finns en ny metod idag, Non-invasive prenatal testing (NIPT), som förändrar alla 

traditionella tester för de gravida kvinnorna. NIPT är ett blodprov som tas från modern och 

kan tas så tidigt som i graviditetsvecka 9 – 10. Det finns en liten mängd arvsmassa från fostret 

i mammans blod som analyseras och kan påvisa om fostret har en kromosom för mycket 

(trisomi) eller endast en kromosom i kromosomparet (monosomi). Detta test innefattar 

kromosomerna 13, 18, 21 och könskromosomerna X och Y. Det finns dock fortfarande en risk 

för ett falskt positivt svar, så invasiva diagnostiska tester behöver ändå göras för att bekräfta 

närvaron eller frånvaro av anueploidi. Dessutom kan inte NIPT se om det finns andra fetala 

abnormiteter som till exempel ryggmärgsbråck (Farrell, Agatisa & Nutter, 2014).  
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Information 
 

All fosterdiagnostik bygger på att kvinnan och hennes partner har möjlighet att frivilligt 

kunna göra ett informerat val. Det behöver finnas tid avsatt för att kunna diskutera före 

fosterdiagnostiska test, men även när svaret finns tillgängligt. En essentiell etisk princip när 

det gäller vård i allmänhet och fosterdiagnostik i synnerhet är att den gemensamma vården 

ska stödja sig på ett oberoende och välunderrättat val (De Jong & De Wert, 2015). Det är av 

stor vikt att informationen om fosterdiagnostik ges av barnmorskor med kompetens och 

kunskap kring undersökningsmetoder och basal klinisk genetik. Innan fosterdiagnostik görs 

behöver de blivande föräldrarna få en noggrann information avseende de begränsningar 

metoderna har och vilka konsekvenser som följer vid avvikande fynd. Risken att få ett barn 

med någon allvarlig skada eller ett barn med begåvningshandikapp är omkring 2 - 3 procent. 

Fosterdiagnostik är inte en garanti att föda ett friskt barn (Bui & Iwarsson, 2014).  

Enligt en studie av Potter et al. (2008) konstaterades att det är viktigt, inom vården, att vara 

vaksamma för att kunna främja ett aktivt beslut, särskilt med hänsyn till kvinnornas egna 

personliga känslor av vad fosterdiagnostik ger för innebörd och konsekvenser för dem. 

Kvinnorna har varierande behov av information gällande fosterdiagnostik som beror på egna 

personliga känslor. Kvinnorna upplevde det värdefullt att få möjlighet och tid för eftertanke 

kring personliga känslor om vad fosterdiagnostik ger för påverkan och innebörd för dem 

själva. Farrell et al. (2014) fann också att kvinnorna behöver få möjligheten att kartlägga 

deras egna personliga värden och övertygelser avseende fosterdiagnostik, handikapp, 

föräldraskap och abort. Vissa kvinnor beskrev att diskussionerna inför fosterdiagnostik inte 

var styrande medan andra beskrev att de upplevde att testerna var rutin och /eller kände sig 

tvungna att gå med på dem. Flertalet verkade ha tagit ett välgrundat beslut inför 

fosterdiagnostik (Potter et al., 2008). Grunden för tillhandahållandet av prenatal screening och 

diagnos är föräldrars individuella rätt att själva bestämma om de vill genomföra test eller inte. 

Att de sedan kan göra reproduktiva val baserat på testresultatet kräver att föräldrar har 

tillräcklig relevant information och att de känner till att deras beslut är frivilligt. Det ska inte 

vara inflytande utifrån, vare sig det gäller sjukförsäkringar, samhället eller politik (Wilkinson, 

2015).  

 

De vanligaste avvikelserna och missbildningarna 
 

Kromosomavvikelser ger symtom som missbildningar, utvecklingsförsening och 

tillväxthämning. Det är många gener som är påverkade och kromosomavvikelser kan bestå av 

duplikationer, trisomier, deletioner samt monosomier. En trisomi eller monosomi är endast 

förenligt med liv i ett fåtal fall och beskrivs nedan. Vanliga orsaker till avstötning av embryo 

eller foster är således trisomier och monosomier (Nordenskjöld & Anderlid, 2015).  

Fosterskador utan kromosomavvikelser kan vara neuralrörsdefekter, olika hjärtfel, 

tarmatresier, diafragmabråck, bukväggsdefekter, gastroschisis, navelbråck (omfalocele), renal 

dyplasi och skelettdysplasi (Socialstyrelsen, 2016). Se tabell 1 för en översikt. 
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Tabell 1.  Översikt av de vanligaste avvikelserna och missbildningarna, orsak och 

prevalens. 

 

Namn Orsak Prevalens 
Downs syndrom 

Trisomi 21 

Tre kopior av kromosom 21 1/ 600 födda barn 

Edwards syndrom 

Trisomi 18 
Tre kopior av kromosom 18 1/ 8 000 födda barn 

Pataus syndrom 

Trisomi 13 

Tre kopior av kromosom 13 1/ 10 000 födda barn 

Turners syndrom 

Monosomi X 

Den ena könskromosomen 

saknas helt eller delvis 

1/ 2 000 födda flickor 

Cri du chat-syndromet Den korta armen (p-armen) på 

kromosom 5 fattas 

2/ 100 000 födda barn 

Wolf-Hirschhorns syndrom 

Monosomi 4p-syndromet 
Deletion av den yttersta delen 

av korta armen på kromosom 4 

1/ 50 000 födda barn 

CATCH 22 syndromet 

22q11-deletionssyndromet 
Deletion av en liten del från 

den långa (q-armen) på e av 

kromosompar 22 

1/ 4 000 födda barn 

NTD, Neuralrörsdefekter Slutningsmissbildningar av det 

centrala nervsystemet 

0,7/ 1 000 foster 

Föds cirka 10 - 20 barn per år i 

Sverige 

Hjärtfel Shuntar, stenoser, cyanotiska 

och andra komplicerade hjärtfel 

13/ 1 000 födda barn 

 

Den vanligaste kromosomavvikelsen är Down syndrom och risken att få ett barn med Trisomi 

21 ökar med kvinnans ålder. Barn med Downs syndrom har måttlig till svår 

utvecklingsstörning, de kan ha hjärt- och tarmmissbildningar samt ett karakteristiskt utseende. 

Prognosen är ganska god vid avsaknad av hjärtfel (Nordenskjöld & Anderlid, 2015). 

Edwards syndrom (Trisomi 18) är ett syndrom som också ökar med kvinnans ålder. De 

vanligaste symtomen är att barnen är tillväxthämmande och har ett litet ansikte. Pek- och 

lillfingrar går över lång- och ringfingrar. Man kan även se missbildningar i fotens ben, ser ut 

som medarna på en gungstol. Många barn med Edwards syndrom har svåra inre 

missbildningar och de flesta av barnen dör inom de första levnadsveckorna (Nordeskjöld & 

Anderlid, 2015). 

Pataus syndrom (Trisomi 13) är ett syndrom som likt Downs syndrom och Edwards syndrom 

ökar med kvinnans ålder. Misstanke om detta syndrom är läpp-, käk- och gomspalt, små, tätt 

sittande ögon, defekter i skalpen, navelbråck och extra fingrar och tår. Barn med Pataus 

syndrom har ofta hjärtfel och dör inom den första levnadsmånaden (Nordenskjöld & Anderlid, 

2015). 

Turners syndrom (Monosomi X) är den vanligaste könskromosomavvikelsen som endast 

drabbar flickor. På nyfödda ser man rikligt med nackskinn, svullna händer och fötter 

(Socialstyrelsen, 2016). Vid Turners syndrom ses infertilitet, hjärt- och njurmissbildningar 

(Jeon, Chen & Goodson, 2012). Det är vanligt med hörselnedsättning men den intellektuella 

utvecklingen är normal. När flickorna växer upp så blir de kortvuxna, utebliven pubertet och 

primär amenorré. Vid vuxen ålder är kvinnorna ofta infertila, har sekundär amenorré eller 

prematur menopaus (Socialstyrelsen, 2016). 
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Cri du chat-syndromet är mer vanligt hos flickor. Det finns 100 kända fall i Sverige. Det 

karakteristiska är ett kattlikt skrik i nyföddhetsperioden. Ett svagt, entonigt skrik som brukar 

bli mindre under första levnadsåret. Andra symtom är låg födelsevikt, svår 

utvecklingsstörning, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar, hyperaktivitet, 

skadebeteende, stereotypa handlingar. Autism förekommer ibland. Hjärtfel och läpp-, käk- 

och gomspalt finns också beskrivet. Som många syndrom föreligger även typiska anletsdrag 

med bredare avstånd mellan ögonen, bred näsrot, litet huvud och liten haka (Socialstyrelsen, 

2016). 

Wolf-Hirschhorns syndrom (Monosomi 4p-syndromet) är dubbelt så vanligt hos flickor. 

Symtomen är svår utvecklingsstörning, läpp-, käk- och gom spalt. Cirka hälften har hjärtfel 

som inte är så komplicerade och 40 procent har hörselnedsättning (Nordenskjöld & Anderlid, 

2015). Vid födseln har barnen låg födelsevikt och låg muskeltonus. Många har epilepsi. 

Typiskt utseende med litet huvud (mikrocefali) och en panna som är bred och ögonen sitter 

brett isär (Socialstyrelsen, 2016). 

CATCH 22 syndromet eller det mer rätta namnet, 22q11-deletionssyndromet är det vanligaste 

mikrodeletionssyndromet. Symtomen varierar stort då syndromet kan påverka många olika 

delar av kroppen. Det kan vara hjärtfel, liten tymus, kluven gom, bisköldkörtlarna som har 

bristande funktion med låga kalciumvärden, matningssvårigheter med kräkningar genom 

näsan. Inlärningssvårigheter och neuropsykiatriska problem uppkommer under skolåren. 

Utseendemässiga likheter ses som fyrkantig nästipp och små näsvingar, fylliga ögonlock och 

mandelformade ögon, smal mun samt öronen som är lågt sittande (Nordenskjöld & Anderlid, 

2015). 

Neuralrörsdefekter (NTD) är efter hjärtmissbildningar den vanligaste missbildningen. 

Majoriteten av foster med NTD aborteras. När det centrala nervsystemet grundas bildas en 

nervplatta som formas till ett rör. När det sedan sluts täcks hjärnan och ryggmärgen av hinnor, 

ben, muskler, underhud och hud. Risken ökar vid maternell brist på folsyra och kobalamin 

som även kan förknippas med olika gendefekter.  

NTD delas in i tre huvudgrupper, Anencefali, Cranium bifidum och Spina bifida. När det 

gäller Anencefali och Cranium bifidum är neonatal intervention inte meningsfull. Vid Spina 

bifida Cystia, ryggmärshinnebråck och ryggmärgsbråck kan tidig kirurgisk och övrig 

behandling minska mortalitet och morbiditet. Ryggmärgsbråck leder till ett multihandikapp 

trots tidiga insatser. Cirka tre av tio barn har en kognitiv påverkan (Siesjö, 2015). 

Hjärtfel är den absoluta vanligaste fosterskadan. Det är ovanligt med abort vid hjärtfel men 

beror även på graden av hjärtfel (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Barnmorskans arbete 
 

Barnmorskor på mödrahälsovården arbetar självständigt med normal graviditet och möter i 

stort sett alla gravida kvinnor i Sverige. Inom mödrahälsovården är barnmorskorna skyldiga 

att erbjuda föräldrar fosterdiagnostik (Edvardsson et al., 2016). Informationen bör ske stegvis. 

Vid inskrivningen på mödrahälsovården ska de blivande föräldrarna upplysas om att 

informationen om fosterdiagnostik är frivillig. Det behöver finnas betänketid både inför 

informationen och även efter provtagningen/undersökningen (Georgsson, 2016). När 

föräldrarna beslutat om att de vill genomgå fosterdiagnostik ska det framgå vad syftet är. Det 
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ska även ges information till föräldrarna att fosterdiagnostik är en sannolikhetsbedömning och 

inte en diagnos. Barnmorskan ska ge information om de olika undersökningsmetoderna, hur 

det går till och hur de ska kombineras. Information ska även ges om de invasiva metoderna 

och riskerna med dessa. Etiska aspekter bör vara individuellt anpassade genom att vara lyhörd 

vilken information kvinnan och hennes partner vill ha och kunna fånga upp hur informationen 

sedan har tagits emot (Georgsson, 2016).  

Kristjansdottir och Gottfredsdottir (2013) konstaterar att det är viktigt att kvinnorna får 

information vid ett möte med barnmorskan. Kvinnorna som hade ett möte med barnmorskan 

när de fick information om att deras barn hade någon avvikelse upplevde det mer positivt än 

de som fick ett telefonsamtal till exempel. När screeningen visar på hög sannolikhet för 

kromosomavvikelse bör föräldrarna bli kallade till kliniken. Det bör finnas gott om tid för 

informationen och för kvinnorna att ställa sina frågor samt sortera sina känslor och tankar. 

Kvinnors reaktioner av ett falskt positivt svar från screeningen ger känslor av chock, ångest 

och oro och kvarstår 11 – 21 månader postpartum. När de blivande föräldrarna får ett besked 

om att fostret har en missbildning eller avvikelse beskrev de flesta kvinnorna hur viktigt det 

var att de fick hjälp med att sortera de blandade känslorna och ta in all kunskap från 

vårdpersonalen. Barnmorskor inom mödrahälsovården erfar att det är utmanande att informera 

föräldrar om fosterdiagnostik. Barnmorskorna efterfrågar pedagogiska hjälpmedel som skulle 

underlätta informationen angående fosterdiagnostik till föräldrar som har olika 

kunskapsnivåer gällande fosterdiagnostik (Petersson, 2016).  

De fosterdiagnostiska undersökningarna görs på speciella kliniker, oftast inom Landstingen på 

sjukhus av barnmorskor med specifik utbildning inom ultraljudsdiagnostik. Barnmorskor 

beskriver ultraljudet som ett viktigt instrument för övervakning av graviditeten. Den ökande 

möjligheten för detaljerad information om fostret medför att etiska dilemman ökar och en del 

barnmorskor upplever det provocerande om fosterdiagnostikens syfte är att minska antalet 

barn som föds med Downs syndrom. Det finns behov av förbättrad information beträffande 

tillämpningen av ultraljud för prenatal screening och diagnostiskt ändamål (Edvardsson et al., 

2016). Om en avvikelse upptäcks bör information om att ytterligare undersökningar oftast 

behöver göras, ges till kvinnorna direkt (Larsson et al., 2010).  

Barnmorskor har ett brett arbetsfält och kommer i kontakt med kvinnor som väljer att göra 

abort när det har visat sig att fostret har någon avvikelse (Petersson, 2016). Asplin, Wessel, 

Marions och Georgsson Öhman (2013) har kommit fram till att när en graviditet avslutas på 

grund av någon fetal avvikelse känner kvinnorna en djup sorg och ångest. Många kvinnor 

upplever flera negativa känslor som meningslöshet, ensamhet, trötthet, ilska och frustration. 

Deras studie visade att sorg och symtomen på detta kvarstod mellan två till sju år efter 

aborten. Davies, Gledhill, McFadyen, Whitlow & Economides (2004) visade att upplevelsen 

av att avbryta graviditeten när fostret hade någon avvikelse skilde sig markant beroende på 

graviditetsstadiet. Psykologisk sjuklighet ökade, var utbredd och ihållande om aborten gjordes 

under andra trimestern mot om den utfördes under första trimestern. Barnmorskans 

förhållningssätt där empati ingår är betydelsefull när man möter och behandlar en kvinna som 

väljer att göra abort. Kvinnorna behöver känna djup förståelse, medkänsla och stöd från 

vårdpersonalen för att kunna anpassa sig till den kris de upplever. Kvinnorna framhävde i 

studien av Asplin et al. (2013) att det är viktigt att vårdgivarna överför en känsla av ansvar, 

hopp och respekt i samband med kontinuerlig vård och behandling samt uppföljning efter 

aborten.  
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Problemformulering 
 

De ökade möjligheterna inom fosterdiagnostik ställer höga krav på barnmorskor eftersom 

föräldrarna behöver få information och kunskap i samband med att de väljer att genomföra 

fosterdiagnostik. Det är viktigt för barnmorskan att ha förståelse och kunskap om föräldrarnas 

upplevelse av att ta ställning till att avbryta eller fortsätta graviditeten vid eventuell 

fosterskada eller kromosomavvikelse. Hur föräldrar upplever detta svåra beslut är av 

betydelse, så barnmorskan kan stödja och hjälpa föräldrarna igenom deras val på ett 

professionellt sätt. För föräldrarna men även för barnmorskor är det angeläget med denna 

kunskap, då de kommer i kontakt med dessa föräldrar, deras tankar och beslut. Om inte 

föräldrarna har det stöd och den information de behöver, kan det leda till beslut som inte 

grundar sig på tillräcklig information och framtida lidande, skuld eller ångrande känslor kan 

uppstå.   

SYFTE 
 

Syftet med detta arbete var att belysa föräldrars upplevelser och erfarenheter av att vänta ett 

barn med missbildning eller kromosomavvikelse. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vilka känslor har de blivande föräldrarna? 

Hur förbereder sig de blivande föräldrarna? 

Hur ser de på framtiden? 

Vilka upplevelser/erfarenheter har de från vården? 

 

METOD 
 

Design 
 

Metoden, som användes för det självständiga arbetet, var en litteraturöversikt. En 

litteraturöversikt är en sammanställning av redan publicerad forskning inom ett specifikt 

ämne. Forskningsprocessen i all forskning börjar med en genomgång av litteratur för att ställa 

samman en bakgrund som redogör för vad som finns skrivet om ett visst ämne (Forsberg & 

Wengström, 2015). I resultatdelen är det endast originalartiklar som analyserats i enlighet 

med Jakobsson (2011). En litteraturöversikt innebär att först ställa en typisk och definierad 

fråga för att sedan söka efter litteratur inom de områden som frågeställningen behandlar 

(Kristensson, 2016).  
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Ansats 
 

Att dra allmänna slutsatser utmärker den kvalitativa ansatsen. Ansatsen inriktar sig på att 

förtydliga, utforma samt få förståelse för människors subjektiva upplevelser. Upplevelser, 

uppfattningar och innebörd förtydligas i kvalitativ forskning (Forsberg & Wengström, 2015). 

I enlighet med Forsberg & Wengström (2015) kunde datainsamling och analys ske samtidigt. 

I problemformuleringen formuleras sedan frågeställningar som fastställer hur 

litteraturöversikten ska läggas upp.  

 

Urval 
 

Elva vetenskapliga artiklar söktes och hämtades från CINAHL (Cumulative index of nursing 

and allied health) och Pub Med. Dessa databaser valdes då båda innehåller 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2017). Ett intresseområde och sökord fastställdes. 

Inkluderingskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 

2000 och 2017, artiklarna skulle svara på studiens syfte vara skrivna på engelska, finnas att 

tillgå i full text samt vara etiskt granskade. Det är endast en artikel som är från år 2000. 

Artiklar som var skrivna på andra språk än engelska exkluderades. Två artiklar, Asplin, 

Wessel, Marions & Georgsson Öhman, 2011 och Asplin, Wessel, Marions & Georgsson 

Öhman, 2013 hämtades ur en avhandling av Nina Asplin, 2013 som lånades från 

Sophiahemmets bibliotek. Tre artiklar hittades via andra referenser. En artikel av Lalor, 

Devan & Cecily, 2007, hittades via referenser på artikeln av Benute et al., 2011, en artikel av 

Gwen, Rempel, Loryle, Cender & Lynam, 2003 hittades via referenser av Hedrick, 2004 samt 

en artikel av Chaplin, Schweitzer & Perkoulidis, 2005 hittades via referenser av Titapant & 

Chuenwattana, 2014 som alla inkluderades i resultatet. Totalt 16 artiklar. 

 

Datainsamling 
 

Sökorden som användes är de som anges i tabell 2, databassökning. Sökningen pågick mellan 

januari 2016 till och med maj 2017. Abstrakts lästes först och om artikeln ej var relevant och 

svarade på syftet gallrades den bort. Sedan lästes resultat för att sedan läsa hela artikeln. 

Artiklarna fanns i några fall i båda databaserna, CINAHL (Cumulative index of nursing and 

allied health) och Pub Med samt att artiklarna även framkom vid andra sökord. Artiklarna 

anges endast en gång i tabell 2, databassökning.  

Sökord: Abnormality, Birthdefect, Chromosome aberrations, Chromosome aneuploidy, 

Combined ultrasound, Coping, Decision, Decision-making, Etihical issues, Experience, 

Experiences, Fetal abnormalities, Fetal screening, Midwife, Noninvasive prenatal testing, 

Pregnancy, Prenatal care, Prenatal diagnosis, Prenatal testing, Reflection, Severely disabled, 

Special needs, Ultrasound 

Tabell 2. Databassökning 

Datum/Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Fulltext Inkluderade 

2016-01-09  
Cinahl 

Chromosome aberrations 2006-2017, PDF 33 Ja 0 
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2017-04-03 

Cinahl 

Prenatal diagnosis and 

coping 

2006-2017 20 Ja 1 

2017-04-03 

Cinahl 

Prenatal testing and 

experiences 

2006-2017 

Peer Review 

Resarch article 
English 

21 Ja 0 

2017-04-03 

Cinahl 

Chromosome aneuploidy 2006-2017 8 Ja 1 

 

2017-04-03 

Cinahl 

Combined ultrasound 2006-2017 37 Ja 0 

2017-04-03 
Cinahl 

Reflection and fetal 
screening 

2006-2017 1 Ja 0 

2017-04-03 
Cinahl 

Noninvasive prenatal 
testing and prenatal care 

2006-2017 9 Ja 0 

2017-04-03 

Cinahl 

Ethical issues and 

prenatal care 

2006-2017 27 Ja 0 

2017-04-05 

Pubmed 

Experiences and severely 

disabled 

10 år 69 Ja 0 

2017-04-05 

Pubmed 

Decision and 

chromosome 

Review 

Abstract 

Full text 
10 år 

111 Ja 0 

2017-04-05 

Cinahl 

Coping and special needs 2006-2017 48 Ja 0 

2017-04-05 

Cinahl 

Birthdefect and decision-

making 

2006-2017 22 Ja 0 

2017-04-05 

Cinahl 

Pregnancy and 

abnormality and 

experience 

2005-2017 

Peer review 

Research article 

150 Ja 3 

2017-04-11 
Pubmed 

Midwife and ultrasound Abstract 
Full text 

10 år 

217 Ja 1 

2017-04-20 
Cinahl 

Fetalabnormalities or 
Chromosome aberrations 

Expectant mothers or 

pregnant women 
Experience or 

psychosocial factors 

Dessa sattes sedan ihop i 
en ny sökning 

2000-2017 
Peer review 

English 

58 Ja 5 

Totalt   757  11 

 

 

 

Dataanalys  
 

Analysen i den här litteraturöversikten gjordes i tre olika steg med hjälp av integrerad analys. 

I det första steget läses materialet igenom för att se om det finns likheter som är generella. I 

steg två urskiljes olika grundbegrepp som omfattar de resultat från de olika artiklarna och som 

har samband med varandra. I steg tre kombinerades de slutliga resultaten under de olika 
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grundbegreppen (Kristensson, 2016). På Sophiahemmets Högskola finns riktlinjer, som är 

något justerade, med utgångspunkt från Berg, Dencker & Skärsäter (1999) och Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (2011) som ett bedömningsunderlag för att gradera och visa på kvalitet 

på studier med kvantitativ samt kvalitativ metodansats. Kvalitetsbedömningen kan skilja sig 

åt beroende på vem som analyserar de vetenskapliga artiklarna och det är därför viktigt att ha 

ett kritiskt förhållningsätt som ser både till studiens svagheter samt styrkor (Polit & Beck, 

2017). Den vetenskapliga kvaliteten bedöms utifrån kriterier som är väl beskrivna i bilaga 1. 

Här ges sedan betygen I för hög kvalité, II medel och III för låg kvalité (Berg, Dencker & 

Skärsäter, 1999) och (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). För att få en överskådlig 

överblick över resultaten från artiklarna skapades enligt Polit & Beck (2017) en artikelmatris, 

se bilaga 2. Artikelmatrisen var sedan till stöd när de olika artiklarnas resultat skulle 

resumeras. 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Vetenskapsrådet (2017) ger ut riktlinjer för god medicinsk forskning och syftet är att skydda 

människor som deltar i forskning för fysisk, psykisk skada samt vara försedd med 

integritetsskydd. Vetenskapsrådet lägger tonvikt på ohederlighet och oärlighet, det kan handla 

om fabricering av data, stöld eller plagiat av data eller metoder som saknar källor eller annan 

missvisning av analys av data. De artiklar som inkluderades i detta arbete skulle ha tillstånd 

från en etisk kommitté eller att huvudsakliga etiska reflektioner gjorts. I artiklarna skulle det 

även framkomma att studierna är frivilliga och att deltagarna när som helst kan välja att 

upphöra med sitt deltagande. Artiklarna ska redovisas enligt Forsberg & Wengström (2015) 

på ett korrekt sätt, det vill säga att inte endast redovisa artiklar som stöder sin egen åsikt då 

det är oetiskt. I detta arbete har de artiklar som svarat på syftet inkluderats och inga egna 

värderingar förekommer. Under hela processen av skrivandet av arbetet, hantering av data, 

analys och presentation har detta gjorts i enlighet med god forskningssed som enligt 

Vetenskapsrådet (2017) bland annat är, att öppet tala om sin forskning, redovisa metoder och 

resultat, redovisa kommersiella intressen och andra bindningar, inte stjäla forskningsresultat 

från andra, hålla god ordning på dokumentation och vara rättvis i bedömning av andras 

forskning. 

RESULTAT 
 

Resultatet delas in i fyra huvudrubriker som anges i tabell 3 Resultat. I resultatet har 16 

artiklar inkluderats och analyserats. 

Tabell 3. Resultat 

 

 

Upplevda känslor 

 

Föräldrars 

förberedelse samt 

coping 

 

 

Framtidstankar 

 

Erfarenheter/upplevelser 

i kontakt med vården 
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Upplevda känslor 
 

När föräldrarna fick reda på att deras barn hade en avvikelse framkom det olika känslor som 

var paradoxala. När de fick reda på att fostret hade en avvikelse uppfattade mödrarna att 

graviditetsupplevelsen blev statisk och orubblig. Informationen resulterade i både positiva och 

negativa påföljder. Det var tiden som spelade en viktig roll, att vänta på de olika 

undersökningarna som behövdes göras för att få en korrekt diagnos, att tiden var positiv för 

att förbereda sig men även negativ då väntan upplevdes svår och kvinnorna var oroliga inför 

födseln av barnet med avvikelse. De kände sorg, samtidigt som de inte kände sorg. De visste 

att deras barn inte var perfekt men älskade det väntade barnet ändå (Hedrick, 2004). Titapant 

& Chuenwattana (2014) fann att en del kvinnor upplevde en hög nivå av chock, sorg, ångest, 

skuld, besvikelse och rädsla. Även Argote Oviedo, Escobar Marin, Hernández Sampayo, 

Morales Viana & Vásquez Truissi (2013) fann att kvinnorna upplevde rädsla. Ångest och 

skuld var känslor som även Sommersth & Sundby (2010) såg i sin studie. Alla deltagarna i en 

studie av Chaplin, Schweitzer & Perkoulidis (2005) kände initialt ångest, sorg och misstro, 

direkt efter de fått diagnosen. Intensiteten och varaktigheten varierade bland föräldrarna. 

Några föräldrar beskrev att den mest stressfulla tiden var den första veckan efter att ha fått 

diagnosen, medans andra upplevde andra trimestern som traumatiserad, kände sig upprörda 

och isolerade. I en annan studie upplevde kvinnorna att diagnosen var smärtsam och de kände 

ovisshet och ansvar för diagnosen (Argote et al., 2013). Huruvida föräldrarna valde om de 

skulle fullfölja graviditeten eller inte bidrog till känslor som lidande och skuld (Balkan et al., 

2010). Anledningen, som gjorde att de kvinnorna som valde att avsluta graviditeten, var för 

att minska lidande och för dem som beslutade att fullfölja graviditeten var anledningen 

känslan av skuld (Balkan et al., 2010). I en studie av Rempel, Cender & Lynam (2003) visade 

det sig att det första beslutet var att fortsätta graviditeten med ytterligare undersökningar. När 

föräldrar får en allvarlig fosterdiagnos behöver de ta beslut om huruvida de ska göra abort 

eller inte, detta är oftast oförberett och de blir chockerande (Hunt, France, Ziebland, Field & 

Wyke, 2008). Kvinnorna i en studie av Smith de Vitry, Dietsch & Bonner (2010) beskrev hur 

allmänheten förutsatte att graviditeten och barnet var normalt och friskt och hur detta 

påverkade dem negativt. Att de kände sig som de var allmän egendom bara för att de var 

gravida. De kände sig skyldiga när de berättade att barnet hade en defekt eftersom att 

allmänheten då blev chockade och visste inte vad de skulle säga. 

 

Föräldrars förberedelse samt coping 
 

Information om fostrets diagnos, prognos och om avslutande eller fullföljande av graviditeten 

var betydelsefull för de allra flesta i de studier som analyserats i denna litteraturstudie. De 

som ville ha information i hög grad, ville gärna även få grundlig, mer ingående information 

medans de kvinnor som ville avhålla sig från information behövde få mer tid på sig att 

förbereda sig (Lalor, Begley & Galavan, 2008) Det visade sig i en annan studie av Lalor & 

Begley (2006) att många kvinnor förmodade att omfattande och detaljerad information om 

fosteravvikelser orsakade onödig oro och ångest och rekommenderade att informationen 

skulle ske i ringare omfattning vid rutinscreening för kvinnor med normal graviditet. Hedrick 

(2004) påvisade det motsatta, föräldrar ville ha så mycket information de begärde om 

avvikelsen, eventuell behandling och prognos. De efterfrågade möte med barnspecialister 

under graviditeten för att kunna förbereda sig för vilken vård barnet behövde när det fötts. 

Även Lalor, Devane & Begley (2007) visade att kvinnorna önskade information skyndsamt 
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när det fanns misstanke om någon avvikelse på fostret. Kvinnorna upplevde att det var lättare 

att åskådliggöra informationen om den även fanns tillgänglig skriftlig. Andra förberedde sig 

genom att använda olika hanteringsstrategier såsom tro på Gud och andra kulturella 

levnadsvanor (Argote et al., 2013). De som valde att fortsätta graviditeten i en studie av 

Balkan et al. (2010), då fostret hade någon avvikelse gjorde detta på grund av religiösa 

övertygelser. Det framkom även att det möjligen är vilken diagnos och omfattning av 

svårighet som avgjorde om man beslutade om avbrytande eller fullföljande av graviditeten 

(Balkan et al., 2010). Däremot visade Asplin, Wessel, Marions & Georgsson Öhman (2013) 

att religion inte påverkade beslutet utan att det var svårighetsgraden av missbildningen som 

stödde beslutet om att avsluta eller fortsätta graviditeten. Det framkom även i studien av 

Chaplin et al., (2005) att det var mindre än hälften av deltagarna som beskrev att det var av 

religiösa skäl som abort inte gjordes, medans flertalet av föräldrarna tog sitt beslut på flera 

bakgrundsfaktorer samt egen inställning vid beslut om att fortsätta graviditeten. Det framkom 

även att svårighetsgraden på deras barns funktionshinder var en betydande faktor som 

påverkade beslutet. När föräldrarna hade valt att fortsätta graviditeten var stöd från 

familjemedlemmar en viktig del. När graviditeten fortsatte vände sig de flesta föräldrarna sig 

till partners, vänner, bekanta, professionella kontakter och andliga källor i försök att få stöd. 

Föräldrar blev strategiska och använde de metoder och resurser som gav uppmuntran och 

underlättade hoppet. Föräldrarna hade olika grader av kontakt och närhet med sina familjer 

och alla berättade om sina erfarenheter med det stöd de fått av sina familjemedlemmar. Några 

föräldrar sökte upp organisationer där det fanns kunskap och erfarenhet om den avvikelse som 

deras barn skulle födas med, det gav föräldrarna inspiration och hopp (Chaplin et al., 2005). I 

studien av Hedrick (2005) framkom det positiva coping strategier såsom stöd från familjen 

och vänner, andliga övertygelser och hålla sig sysselsatt med arbete eller andra aktiviteter. De 

tog även kontakt med organisationer för att få information och träffa andra med samma 

diagnos. 

 

Framtidstankar 

 

I studien av Chaplin et al., (2005) visade det sig att omedelbart efter diagnosen upplevde alla 

deltagarna omfattande tankar såsom rädsla för att få ett sjukt barn, kände sig ledsna för barnet 

samt oro över barnets framtid. Titapant & Chuenwattana (2014) visade i sin studie hur 

kvinnornas känslor av chock, sorg, ångest, rädsla, skuld och besvikelse minskade med tiden 

under graviditeten men ökade mot slutet. Deras känslor var som högst cirka 28 dagar efter 

diagnosen och sjönk de påföljande tre uppföljningsmötena för att stiga vid det femte mötet. 

Då graviditeten var 37 fulla veckor kände kvinnorna oro och började fundera på barnets 

framtid och om barnet kommer att dö eller kanske bli handikappad. Andra framtidstankar som 

framkom i en studie av Hedrick (2004) var hur mammorna accepterade att fostret hade någon 

avvikelse och älskade barnet ändå och började planera för den livslånga resursinriktningen för 

deras barn. Varje mamma erkände deras barns avvikelse och kände empati med sin bebis. ” I 

want this baby. I don´t care if he has three arms, six legs, I want him so bad, it´s not even 

funny.” (Hedrick, 2005, s. 737). Diagnosen gjorde att de kunde möta den oro som på lång sikt 

kan få konsekvenser för barnet såsom utveckling eller kognitiva förseningar, dessutom 

ekonomiska krav och särskild barnomsorg och skolgång. 

 

Erfarenheter/upplevelser i kontakt med vården 
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Lalor et al., (2008) visade på hur viktigt det är att vårdpersonal är varsamma och inser de 

individuella skillnader om information som kvinnorna och deras partner önskar samt har 

behov av. Goda relationer och stöd från sjukvården var viktiga faktorer som framträdde i en 

studie av Argote et al. (2013). Både Lalor et al., (2007) och Smith de Vitry et al., (2012) 

visade hur viktiga barnmorskor är när det gäller vård av dessa kvinnor. Vid svåra besked när 

det visar sig att fostret har en avvikelse så behöver det vara särskilt utbildade barnmorskor 

som ger den informationen (Lalor et al., 2007). Studien av Smith de Vitry et al., (2012) visade 

hur kvinnor upplever att allmänheten tar för givet att graviditeten och barnet i magen är 

normalt, här har barnmorskorna en viktig roll för att minska de negativa effekterna hos 

kvinnorna. I en sådan unik graviditet behöver vårdpersonal stödja kvinnorna (Hedrick, 2004). 

Asplin, Wessel, Marions & Georgsson Öhman (2011) fann dock att kvinnor i majoritet var 

missnöjda med vården. Det var både vårdgivarnas metoder att ge information, kontinuiteten 

samt informationen från andra specialiteter. Rempel et al., (2003) fann att några föräldrar 

lättare tog till sig vårdpersonalens åsikter och att erbjudna åsikter kan tolkas fel och en del 

föräldrar kan då känna sig förolämpade. Även i studien av Chaplin et al., (2005) framkom de 

hur föräldrar upplevde kontakten med vården negativt men även positivt. Det föräldrar 

upplever som positivt är när vårdpersonalen är närvarande, förstående och när läkaren 

förklarar diagnosen så klart och ärligt som möjligt. Negativa upplevelser kommer när ingen 

information ges, korta kalla möten eller när råd ges som inte föräldrarna vill ha. Benute et al. 

(2011) kom fram till att barnmorskor bör visa hänsyn till alla kvinnor och minska deras 

lidande så mycket som möjligt, oberoende om det är att behålla graviditeten eller att avsluta 

den. Att få tid att granska egna moraliska och kulturella värderingar, som kan vara omedvetna 

för kvinnorna själva, kan ge trygghet i de beslut som föräldrarna sedan fattar. Det minskar 

även risken för känslomässiga trauman som kan hålla i sig lång tid efter att graviditeten 

avbrutits (Benute et al., 2011). Kvinnor behöver stöd från vårdpersonal under hela processen 

vid ett avbrytande av graviditeten. Från förberedelse, genomförande av aborten och 

återhämtningen (Pitt et al., 2016). Ofta talar inte föräldrarna om vad det är för information de 

behöver förrän graviditeten har avslutats. Det gör att vårdpersonal står inför svåra situationer 

när de möter föräldrar i denna situation och när information är lämplig att ge (Hunt et al., 

2008). Det är omöjligt att helt eliminera de känslor av ångest och skuld som upplevs av 

kvinnorna och deras partner, efter de fått en diagnos av någon fosteravvikelse. Men det torde 

vara möjligt att försöka mildra deras lidande. Ytterligare forskning behövs för att utveckla 

metoder så föräldrar kan hantera den kris som uppstår (Sommerseth & Sundby, 2010). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

För att besvara syftet i detta arbete valdes en litteraturöversikt. Men en litteraturöversikt kan 

djupare förståelse fås av upplevelser inom det valda området samt vidsträckt vetskap som 

enligt Polit & Beck (2017) ger fakta inom ett visst ämne genom att analysera det som redan 

finns skrivet inom det specifika området. I studiens resultat har artiklar från olika delar av 

världen inkluderats och det ger enligt Forsberg & Wengström (2015) en mer omfattande 

överblick, det kan vara en styrka för den här studien. I Irland och i Turkiet till exempel är inte 

abort lagligt som i Sverige, men de känslor som kvinnorna upplever är de samma och jag 
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tänker att kunskapen om andra länders syn på abort och fosterdiagnostik är viktigt för 

barnmorskor att känna till, då barnmorskor i Sverige möter många olika kvinnor från andra 

länder. I denna litteraturöversikt är sexton kvalitativa studier analyserade och enligt Polit & 

Beck (2017) är de svårare att hitta kvalitativa artiklar i de olika databaserna eftersom de inte 

grupperar dem utifrån metod. Forsberg & Wengström (2015) menar att kvalitativa studier 

illustrerar människors upplevelser på ett bra sätt och det kan vara en styrka i denna studie. 

Sökningar gjordes i databaserna CINAHL (Cumulative index of nursing and allied health) 

samt Pub Med med olika sökord se tabell 2. Möjligheterna att finna relevant forskning ökar 

genom att två databaser användes och på det viset ökar även litteraturstudiens trovärdighet 

och det kan vara en styrka. Begreppen validitet och reliabilitet används som indikatorer på 

god kvalitet på forskning. Validitet är ett mätinstruments kapacitet att mäta det som ska mätas 

och reliabilitet ger utslag på förmågan att visa en överensstämmelse mellan mätningar med 

samma instrument vid upprepande mätningar (Forsberg & Wengström, 2016). Vid kvalitativ 

design används begreppen överförbarhet, pålitlighet och trovärdighet som motsvarighet till 

validitet och reliabilitet (Henricson, 2012). Denna litteraturstudie har en kvalitativ ansats och 

därför används termen trovärdighet.  Ställning har tagits till de inkluderade studiernas validitet 

och reliabilitet för bedömning av kvalitet. De databaser som valdes innehåller båda 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2017). Artiklarna fanns i några fall i båda databaserna 

samt att artiklarna även framkom vid andra sökord. Till en början begränsades sökningarna på 

tio år, men när det uppkom svårigheter att finna artiklar togs hjälp av en bibliotekarie på 

Sophiahemmet Högskolas bibliotek och åren utökades mellan 2000 - 2017, det resulterades i 

fem träffar som svarade mot studiens syfte och inkluderades. Möjligen kan detta vara en 

svaghet i studien då Polit och Beck (2017) lyfter fram att artiklar som ingår i en 

litteraturstudie ska vara aktuella och bör begränsas till en viss tidsperiod, tillexempel de 

senaste 10 åren.   

Två artiklar hittades via en avhandling på Sophiahemmet Högskolas bibliotek skriven av Nina 

Asplin, 2013. Tre artiklar hittades via andra artiklars referenser. Det finns en risk med att 

utföra manuella sökningar eftersom författaren kan komma på ett ensidigt spår för att stödja 

sin teori (Helgesson, 2006). Detta kan vara en svaghet i denna studie. 

Endast primärkällor har använts i denna litteraturstudie. Tretton av sexton artiklar hade blivit 

godkända av en etisk kommitté, en artikel hade godkännande från sjukhusets institutionella 

granskningsstyrelse och deltagarna hade fått fiktiva namn, den andra artikeln hade författarna 

förklarat för deltagarna att undersökningen var helt konfidentiell och i den tredje artikeln 

kunde jag inte hitta någon etisk diskussion förutom att det inte samlades in information från 

de som inte svarade. När forskning sker med och om människor är det av stor betydelse att 

människorna skyddas och att informationen förblir anonym (Polit & Beck, 2017). För att 

kvalitetsbedöma artiklarna som inkluderades i resultatet användes Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering, se bilaga 1. I resultatet inkluderades 

sexton artiklar varav tio erhöll kvalitétsgrad I och sex artiklar kvalitétsgrad II. 

Dataanalysen kvalitetssäkrades genom handledningsgruppen där deltagarna läste varandras 

arbeten och kunde kontrollera att resultaten verkade rimliga. Bedömningsunderlaget som 

användes för att kvalitetssäkra artiklarna var till god hjälp till att sammanställa resultatet. 

 

Resultatdiskussion 
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Resultatet visade att kvinnorna och deras partner upplevde sorg, chock, ångest, skuld, 

besvikelse och rädsla när de fick veta att deras barn hade någon avvikelse, att information om 

avvikelsen var betydelsefullt för att kunna göra ett förberett val och interaktionen med 

vårdpersonal hade en betydande roll.  

När föräldrar får en fosterdiagnos behöver de ta ställning till om de ska avbryta graviditeten 

eller fortsätta den och det åstadkommer många olika känslor som framkom i resultatet. Det 

styrks även i en annan studie av Statham, Solomou & Chitty (2000) att akut sorg är normalt i 

den situationen och att när föräldrarna är i chock är det omöjligt att ta in information, de 

behöver bekräftelse och möjlighet till att ställa frågor och tid till att överväga olika alternativ. 

I studien av Hunt et al., (2008) framkom det i resultatet att när kvinnorna får en allvarlig 

fosterdiagnos är de inte förberedda och de blir chockerade. Även i en annan studie av Araki 

(2010) framkom upplevelser som akut chock, för att sedan få en innebörd och kunna 

återhämta sig. I resultatet framkom det att kvinnorna känner känslor som är paradoxala 

(Hedrick, 2004). Det visade sig även i en annan studie av Geerinck et al., (2003) att det pågår 

en konkurrens mellan förnuftet och känslorna. Asplin et al., (2013 b) beskrev att barnmorskan 

ska ge information om hur undersökningarna går till och hur de ska kombineras. Information 

ska även ges om de invasiva metoderna och dess risker. Informationen bör ske stegvis och det 

behöver finnas betänketid. I stort sett alla gravida kvinnor i Sverige gör ultraljudet i andra 

trimestern och det sätter både vårdpersonal och den gravida kvinnan i en svår och osäker 

situation. NIPT som ny metod är en ännu större utmaning för vårdpersonal och det behövs 

särskild kompetens. Vilken information och hur den ges är avgörande hur den gravida 

kvinnan sedan tar sitt beslut om att fortsätta eller avbryta graviditeten (Asplin, 2013 a). Här 

har barnmorskan en viktig roll. Barnmorskan behöver vara lyhörd för vilken information 

föräldrarna behöver, vara ödmjuk och ge information på ett värdigt sätt. Barnmorskan bör visa 

respekt för kvinnorna oavsett vad de väljer, om det är att behålla barnet eller om de väljer att 

avsluta graviditeten. 

I studien av Chaplin et al., (2005) beskrev en mamma hur läkaren bara klev in i rummet och 

sa att hennes barn hade Spina bifida och att hon borde göra abort, då barnet kommer att bli 

förlamad. Kvinnan beskrev läkaren som okänslig. Asplin et al., (2013 c) har visat i sin studie 

att barnmorskans förhållningssätt där empati ingår är angelägen i mötet med kvinnorna. 

Kvinnorna behöver känna djup förståelse, medkänsla och stöd från vårdpersonalen för att 

kunna anpassa sig till den kris de går igenom (Aspin et al., 2013). Upplevelsen av att träffas 

och sitta ned med sin barnmorska kändes varm och omtänksam samt tillfälle till att prata, 

reflektera, ställa frågor och få mer information upplevdes som värdefull. Många sökte stöd 

hos sin familj och vänner men många hade hellre sökt sig till sin barnmorska (Kristjansdottir 

& Gottfredsdottir, 2013). Graungaard & Skov (2006) fann också i en annan studie hur viktiga 

vårdpersonalen är i samtalen med föräldrar som väntar ett barn med avvikelse. De visade att 

föräldrar vill ha en jämlik kommunikation med läkare som visar empati samt att barnet kan 

ses med möjligheter trots funktionshindret. När det gällde abort och huruvida föräldrarna 

väljer att avsluta eller fortsätta graviditeten framkommer det i flera studier att 

svårighetsgraden av avvikelsen eller missbildningen var avgörande faktorer  (Asplin et al., 

2013 b; Chaplin et al., 2005) Detta styrks även i en annan studie av Statham et al., (2000) som 

kom fram till att beroende på avvikelse och om den syntes tydligt på ultraljudet var avgörande 

faktorer men även vilken graviditetsvecka de befann sig i vid diagnosen. Men det 

framkommer också i resultatet att religiösa skäl påverkar besluten om att fortsätta graviditeten 

(Argote et al., 2013; Balkan et al., 2010). Det är angeläget för barnmorskor att känna till de 

olika skälen som föräldrar kan ha och visa respekt för dessa. I Sverige är vi ett mångkulturellt 

samhälle med många olika religiösa åsikter som barnmorskor kan komma att möta.  
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Det visade sig i resultatet att information är grundläggande både inför fosterdiagnostik och om 

en avvikelse upptäckts. Det styrks även i en annan studie av Farrel et al., (2014) som fann att 

kvinnorna behöver få möjlighet att kartlägga sina egna personliga värderingar avseende 

fosterdiagnostik, funktionsnedsättning, föräldraskap och abort. Hunt et al., (2008) påpekande 

svårigheterna, som framkom i resultatet, som vårdpersonalen kände när det gäller 

information. Föräldrar har olika behov av information och det visade sig i resultatet att det är 

individuellt. Lalor et al., (2008) visade på hur viktigt det är att vårdpersonal är lyhörda och 

förstår de individuella skillnader som föräldrarna vill ha samt har behov av. Detta styrks 

vidare i andra studier av Araki (2010); Statham et al., (2000). Det framkom i resultatet att 

kvinnorna lättare kunde ta till sig information om den även gavs ut skriftligt (Lalor et al., 

2007). Det visade sig i en avhandling av Petersson (2016) att barnmorskor efterfrågar 

pedagogiska hjälpmedel för att underlätta informationen till föräldrar. Skriftlig information 

skulle kunna vara ett sådant hjälpmedel och jag tror att även tid, mer avsatt tid till samtal och 

möjlighet att ställa frågor är viktiga faktorer som leder till mer genomtänkta beslut som 

föräldrarna inte ångrar senare. 

Resultatet visade att när föräldrar väljer att fortsätta graviditeten börjar de tänka på barnets 

framtid och hur det kommer att bli för dem. De funderar över hur livet kommer att se ut när 

deras barn är fött, hur länge som behandlingen ska pågå, om det ens är möjligt med 

behandling, om det överhuvudtaget kommer att kunna kommunicera med barnet och i 

slutändan om deras barn kommer att leva eller inte (Titapant & Chuenwattana, 2014). Även i 

en annan studie av Araki (2010) framkom det hur kvinnorna funderade över framtiden och 

hur det kommer att bli att ta hand om ett funktionshindrat barn. Att få veta att barnet har en 

avvikelse är den mest avgörande krisen en kvinna kan komma att möta. Det är dock så att en 

mamma inte förlorar anknytningen och kärleken för sitt eget barn. Även efter diagnosen och 

de som väljer att fortsätta graviditeten upplever en ovillkorlig kärlek, en stark anknytning 

oavsett fosterskada och en växande känsla av närhet till deras bebis (Hedrick, 2004). Asplin 

(2013 a) visade också att mor- barn relationen i hög grad var positiv för anknytningen. Detta 

talar för att att kvinnorna behöver särskilt stöd under hela graviditeten och stärker att 

barnmorskan har en viktig roll som kan bidra till minskat lidande och medverka till en god 

anknytning för mor och barn. Många föräldrar bearbetar valet av ett avbrytande eller 

fullföljande på ett bra sätt trots att det pågår en konkurrens mellan förnuftet och känslorna. 

Många par påpekade hur deras relation växte sig starkare i och med förlusten och sorgen 

(Geerinck Vercammen & Kanhai, 2003).  

För de kvinnorna som väljer att avsluta graviditeten framkom det i resultatet vikten av stöd 

från vårdpersonal (Pitt et al., 2016). Att kvinnorna behöver tid för reflektion över egna 

moraliska och kulturella värderingar och att få hjälp med att sortera de olika tankarna. 

Kvinnorna upplever många djupa känslor som sorg, ilska och skuld och vårdpersonal behöver 

ge stöd före, under och efter aborten, vilket också framkom i andra studier av Araki (2010); 

Statham et al., (2000). Det visade sig också i en studie av Davies et al., (2004) att upplevelsen 

av att avbryta graviditeten skiljer sig markant om aborten görs i första trimestern eller om den 

utförs under andra trimestern och det stämmer väl överens med resultatet att den psykologiska 

sjukligheten ökade, var mer utbredd och ihållande när aborten utfördes under andra 

trimestern. Det framträdde ännu starkare att få information och uppföljning från olika 

specialister av dem som beslutade att avbryta graviditeten ((Asplin, et al., 2013 c).  

NIPT som metod är inte svaret på de dilemman som uppkommer vid traditionella 

undersökningar som KUB och ultraljud. Innan NIPT införs i Sverige som rutin bör en 

likvärdig vård för alla gravida kvinnor på en nationell nivå införlivas. Det är angeläget att 

KUB erbjuds åt alla kvinnor som är gravida, som en del av en likvärdig vård i Sverige 
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(Ingvoldstad et al., 2014). Enligt Zhang et al., (2015) har NIPT en lägre andel falska positiva 

svar i jämförelse med KUB. Det betyder att invasiva tester kommer att minska och därmed 

även missfallsrisken, det är en positiv etisk fråga. För de blivande föräldrarna, barnmorskorna 

och läkarna kommer NIPT att åstadkomma nya utmaningar. Fosterdiagnostik har många 

etiska frågeställningar och med NIPT som synes är ett enkelt blodprov, kan det uppfattas som 

obetydligt för den enskilda kvinnan och hennes partner och det riskerar att en del kommer att 

acceptera fosterdiagnostik lättare och utan större eftertanke (De Jong & De Wert, 2015). Det 

finns kompetenta och affärsmässiga engagemang inom organisationen för KUB, och de 

ekonomiska intressena är flera gånger större bakom NIPT. Det utövas särskild reklam till 

kvinnor i USA och i en del andra länder (Reiss & Cherry, 2013). Innan denna typ av test görs 

är det av stor betydelse att förvissa sig om att den gravida kvinnan är förberedd och har gjort 

ett informerat val för att genomföra testet (Farrel et al., 2014). NIPT är ett förhållandevis lätt 

test att utföra och det kan uppstå etiska dilemman. Därför behövs särskild kompetens när det 

gäller NIPT, för att kunna hantera de särskilda angelägenheterna (De Jong & De Wert, 2015). 

Det är nog inte möjligt att vara helt förberedd men om kvinnorna får bra information innan de 

beslutar sig för att genomgå fosterdiagnostik är det en god grund. Resultatet tyder på att 

information om fosterdiagnostik varierar och att föräldrarna inte är förberedda på att det 

endast finns två alternativ, i de allra flesta fall, när barnet visar sig ha någon avvikelse eller 

missbildning. Det kanske skulle vara bra om föräldrar redan innan beslut om fosterdiagnostik 

får gå igenom deras egna värderingar gällande funktionshinder, abort och rätten till ett liv 

tillsammans med sin barnmorska. 

Slutsats 
 

Det har framkommit i denna litteraturöversikt att kvinnorna går igenom en kris när det får 

reda på att deras barn har en avvikelse. De behöver tillsammans med sin partner göra ett val 

om att avbryta eller fortsätta graviditeten. Det framkom olika skäl till hur kvinnorna väljer, 

det kan vara religiösa, etiska, ekonomiska, sociala men även svårighetsgraden på den 

avvikelse som barnet har är av betydelse. Stöd och information från vårdpersonal framkom 

som viktigt och att den bör individanpassas. Mer forskning behöver göras om hur kvinnor i 

denna svåra situation behöver för stöd. 

Klinisk tillämpbarhet 
 

Litteraturöversiktens resultat kan vara till nytta för barnmorskor som kommer i kontakt med 

föräldrar som väntar ett barn med avvikelse. Att ha en förståelse för vilka känslor, vilket stöd 

och vilken information som kvinnorna vill ha och behöver är värdefullt i mötet med dessa 

kvinnor/par. 
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          Bilaga1.  

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 
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Artikelmatris         Bilaga 2. 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Argote-Oviedo, 

Escobar-Marin, 

Hernández-Sampayo, 

Morales-Viana, 

Vásquez-Truissi 

2013 

Colombia 

Beliefs and practices 

of caring for pregnant 

women with diagnosis 

of fetal malformation 

Syftet med denna 

studie var att beskriva 

kvinnors 

uppfattningar, 

erfarenheter av hur 

vårdpersonal tar hand 

om den gravida 

kvinnan som fått en 

diagnos på en 

fosterskada. 

Detta var en kvalitativ studie 

med fördjupade intervjuer. 

Två till tre intervjuer ägde 

rum i deltagarens hem eller 

på annan trygg plats. Varje 

intervju varade i en timme. 

N=8 Kvinnorna upplevde diagnosen 

som smärtsam. De kände känslor 

som rädsla, osäkerhet och 

skyldighet avseende diagnosen. 

Denna situation ledde dem till att 

använda olika 

hanteringsstrategier, som tro på 

gud, följa rekommendationer 

från vårdpersonal och kulturella 

strategier. 

Goda relationer och stöd från 

sjukvården framträdde som 

viktiga faktorer för kvinnorna. 

Det gynnande den gravida 

kvinnan och hennes familj i den 

svåra situationen, vilket gjorde 

att de fortsatte graviditeten. 

 

 

II 

K 

Asplin, Wessel, 

Marions, Georgsson 

Öhman 

2011 

Sverige 

Pregnant women´s 

experiences, needs 

and preferences 

regarding information 

about malformations 

detected by 

ultrasound scan 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka gravida 

kvinnors erfarenheter 

när de fått 

information om att 

fostret har en 

missbildning som 

upptäcktes i samband 

med ultraljudet. 

 

 

 

 

Detta var en kvalitativ 

innehållsanalys. Semi-

strukturerade intervjuer med 

kvinnor som fortsätter sin 

graviditet och kvinnor som 

väljer att avsluta sin 

graviditet. 

N=27 Studien visade att kvinnorna 

uttryckte missnöje både gällande 

vårdgivarnas metoder att ge 

information, kontinuitet samt 

information från andra 

specialister. 

I 

K 
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Asplin, Wessel, 

Marions, Georgsson 

Öhman 

2013 

Sverige 

Pregnant women´s 

perspectives on 

decision-making 

when a fetal 

malformation is 

detected by 

ultrasound 

examination 

Syftet med studien 

var att ta reda på vilka 

faktorer som inverkar 

på beslutet att 

fortsätta graviditeten 

eller att avsluta den, 

då en fosterskada har 

blivit diagnostiserad 

via 

ultraljudsundersöknin

gen. Detta för att 

uppmärksamma 

behovet av mer fakta 

eller andra arbetssätt 

för främja 

beslutsprocessen för 

föräldrarna så de 

kunde känna sig 

tillfredsställda med 

deras beslut. 

Detta var en deskriptiv 

studie. Datainsamlingen 

skedde via frågeformulär. 

Ett formulär för de som 

valde att fortsätta 

graviditeten och ett för de 

som valde att avsluta den. 

N=99 (35) Studien visade att beslut om att 

fortsätta eller avsluta graviditeten 

baserades på hur svår 

missbildningen var. Religion 

tycktes inte påverka deras beslut. 

Många ville ha mer information. 

Den största delen av kvinnorna 

kände sig tillfredsställda med 

deras beslut. 

I 

K 

Balkan, Kalkanli, 

Akbas, Yalinkaya, 

Nail Alp, Budak 

2010 

Turkiet 

Parental decisions 

regarding a prenatally 

detected fetal 

chromosomal 

abnormality and the 

impact of genetic 

counseling: An 

analysis of 38 cases 

with aneuploidy in 

southeast Turkey 

Denna studie 

undersökte föräldrars 

beslut om att avsluta 

eller fortsätta en 

graviditet efter att de 

fått veta att barnet har 

en 

kromosomavvikelse 

Semi-strukturerade 

intervjuer med 38 par som 

varade mellan en och flera 

timmar. Intervjuerna 

innehöll frågor som 

fosterdiagnostik, attityder till 

abort samt vilka faktorer 

som påverkar beslutet om att 

avsluta eller fortsätta 

graviditeten. 

N=38 Av 38 beslutade 8 att fortsätta 

graviditeten, cirka 20 procent. Det 

framkom att det var religiösa övertygelser 
som avgjorde att de fortsatte graviditeten. 

Det visar sig även att de kvinnor som 

fortsatte graviditeten var äldre, 39,6 mot 
35,6, hade fått diagnosen senare i 

graviditetsveckan 19,1 mot 17,2. 

Möjligen även vilken diagnos och 
allvarligheten, av könskromosomerna, tio 

stycken behöll 4 graviditeten och vid 

Downs syndrom som var 20, behöll 4. Av 
Trisomi 13 och 18 som var 7, avslutades 

7.172 kvinnor beslutade att avsluta 

graviditeten, skälet var att minska 

lidande. 77 kvinnor valde att fortsätta 

graviditeten och skälet var deras känsla 

av skuld.  

 

I 
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Benute, Nomura, 

Liao, Brizot, de 

Lucia, Zugaib 

2011 

Brasilien 

 

Feelings of women 

regarding end-of-life 

decision making after 

ultrasound diagnosis 

of a lethal fetal 

malformation 

Syftet med denna 

studie var att beskriva 

beslutsprocessen och 

kvinnornas känslor 

när de valde att 

avsluta graviditeten 

Detta var en kvalitativ 

innehållsanalys. Öppna 

psykologiska intervjuer av 

en psykolog genomfördes 

direkt efter diagnosen från 

ultraljudet. 

N=249 Resultatet visade på vikten av 

psykologiskt stöd för de blivande 

föräldrarna. Att få tid att granska 

moraliska och kulturella 

värderingar som kan vara 

omedvetna. Det kan ge trygghet i 

de beslut som föräldrarna fattar 

samt minska risken för 

känslomässiga trauma som kan 

hålla i sig långt efter att 

graviditeten har avslutats. 

I 

K 

Chaplin, Schweitzer, 

Perkoulidis 

2005 

Australien 

Experiences of 

prenatal diagnosis of 

Spina Bifida or 

Hydrocephalus in 

parents who decide to 

continue with their 

pregnancy 

Syftet med denna 

studie var att få 

förståelse för 

föräldrarnas 

perspektiv av att 

fortsätta graviditeten 

när deras barn har 

Spina bifida eller 

hydrocefalus 

Detta var en intervjustudie 

som spelades in och 

transkriberades. Både 

ansikte mot ansikte, men 

även telefonintervjuer.  

N=15 Studien visade hur viktig 

vårdpersonal är för att kunna ge 

stöd till föräldrar när de fått 

besked om att deras barn har 

någon avvikelse. Det framkom 

fem domäner, svar på diagnosen, 

erfarenheter från vården, 

informationsmöte, beslut om 

avbrytande eller fortsättande av 

graviditet, stöd från närstående. 

II 

K 

Hedrick 

2004 

USA 

The lived experience 

of pregnancy while 

carrying a child with a 

known, nonlethal 

congenital 

abnormality 

Syftet med denna 

studie var att få en 

förståelse för en 

gravid kvinnas 

erfarenheter när hon 

bär på ett barn med en 

känd, icke-dödlig 

avvikelse. 

Detta var en fenomenologisk 

studie där deltagarna 

intervjuades i deras hem, på 

en lugn klinik eller annat 

ställe som kändes tryggt för 

dem. 

Ett sjukhus ingick i studien 

N=15  Studien visade att på grund av 

de paradoxala känslorna som 

upplevdes behöver kvinnorna så 

mycket information som de 

begär om avvikelsen, behandling 

och prognos. Ett möte med 

barnspecialister under 

graviditeten för att förbereda 

vården av barnet när det fötts är 

fördelaktigt. Vårdpersonal bör 

stödja kvinnorna under denna 

unika graviditet. 

II 

K 

Hunt, France, 

Ziebland, Field, Wyke 

2009 

Storbritanien 

 

My brain couldn´t 

move from planning a 

birth to planning a 

funeral: a qualitative 

study of 

Syftet med denna 

studie att beskriva 

erfarenheterna av 

(ofta oförutsedda) 

beslut, människor står 

Detta var en kvalitativ 

intervjustudie där sekundär 

analys gjordes av berättelser. 

 

N=68 Det framkom att de beslut som i 

samband med en allvarlig 

diagnos på fostret är upprörande 

och ofta helt oförberett. Ofta 

talar inte föräldrarna om vad de 

I 

K 



 

4 

 

 

 

parents´experiences 

of decision after 

ending a pregnancy 

for fetal abnormality 

inför i en omedelbar 

komplicerad situation 

att avsluta en 

graviditet efter att de 

fått en diagnos av 

allvarlig 

fosteravvikelse 

vill ha för information förrän 

efter att graviditeten har 

avslutats. Vårdpersonal står inför 

svåra situationer när de möter 

föräldrar i denna svåra situation 

och när det är lämpligt med 

information 

Lalor, Begley 

2006 

Irland 

Fetal anomaly 

screening: what do 

women want to 

know? 

Syftet med denna 

studie var att studera 

kvinnors upplevelser 

av att få en negativ 

diagnos vid en 

rutinmässig 

ultraljudsundersöknin

g i andra trimestern 

och faktorer som 

kunde bidra till 

beredskap för en 

negativ upptäckt. 

Detta var en Grounded 

theory studie. Icke-

Kontrollerad studie. Data 

insamlades mellan åren 

2004-2005 genom 

fördjupande intervjuer inom 

4 veckor efter diagnosen och 

en konstant jämförande 

analys. 

N=38 (1) Det framkom att flertalet kvinnor 

antog att tillhandahållandet av 

omfattande och detaljerande 

information avseende 

fosteravvikelser endast orsakar 

onödig ångest och oro och 

föreslog mindre detaljerat 

förfararande för rutinmässig 

screening av normal graviditet 

med låg risk. 

II 

K 

Lalor, Begley, 

Galavan 

2008 

Irland 

A grounded theory 

study of information 

preference and coping 

styles following 

antenatal diagnosis of 

foetal abnormality 

Syftet med denna 

studie var att utforska 

kvinnors beteende 

avseende 

informationssökning 

efter en antenatal 

diagnos av foster 

avvikelse 

Detta var en Grounded 

theory studie. Icke-

Kontrollerad studie. Data 

insamlades under åren 2004-

2006. Man gjorde 

fördjupande intervjuer vid 

tre tillfällen, 4-6 veckor efter 

diagnosen, 4-6 veckor innan 

födelse och 6-12 veckor 

postpartum. 

N=32 (10) 

Ytterligare 10 

föddes för 

tidigt och 

intervjuvads 

endast två 

gånger, 4-6 

veckor efter 

diagnosen och 

6-12 veckor 

postpartum. 

Studien visade att det var av stor 

vikt att vårdpersonal var 

försiktiga och att det förstår att 

det är individuella skillnader 

vilken information kvinnorna 

behöver. Kvinnor som vill ha 

mycket information vill gärna ha 

detaljer medans kvinnor som 

undviker information bör få tid, 

tills de känner sig redo. Då 

minskade stressen för dem på 

grund av för mycket information 

II 

K 

Lalor, Devane, 

Begley 

2006 

Irland 

Unexpected diagnosis 

of fetal abnormality: 

Women´s encounters 

with caregivers 

Syftet med studien 

var att undersöka 

kvinnors erfarenheter 

av möten med 

vårdgivare efter att de 

fått en diagnos på 

fostret vid den 

rutinmässiga 

Detta var en kvalitativ studie 

med fördjupade intervjuer 4-

6 veckor efter diagnosen. 

Data samlades in under april 

2004 till och med augusti 

2005 och analyserades med 

en konstant jämförande 

metod. 

N=38 Studien visade att när det fanns 

misstanke om någon avvikelse 

ville kvinnorna snabbt ha 

information. Kompletterande 

skriftlig information var 

nödvändig för att bättre kunna 

förstå. Det behöver vara särskilt 

utbildade barnmorskor som 

I 

K 
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ultraljudsundersöknin

gen i andra trimestern 

informerar och ger dessa svåra 

besked när det visar sig att fostret 

har en avvikelse. 

Pitt, McClaren, 

Hodgson 

2016 

Australien 

 

 

 

Embodied 

experiences of 

prenatal diagnosis of 

fetal abnormality and 

pregnancy 

Syftet med studien 

var att utforska 

kvinnors erfarenheter 

av prenatal diagnos 

och avslutande av 

graviditeten 

Detta var en intervjustudie 

med fördjupade intervjuer 

med kvinnor som fått en 

diagnos på fostret av en 

betydande avvikelse och 

beslutat sig för att avbryta 

graviditeten. Intervjuerna 

spelades in, transkriberades 

och analyserades i teman  

N=59 Studien visade att kvinnorna 

behöver bekräftelse från 

vårdpersonal vid ett avbrytande 

av graviditeten under hela 

processen, från att förbereda sig, 

genomförande av aborten och 

återhämtningen av hela 

graviditeten 

I 

K 

Rempel, Cender, 

Lynam, Sandor, 

Farquharson 

2003 

Kanada 

 

Parents´perspectives 

on decision making 

after antenatal 

diagnosis of 

congential heart 

disease 

Syftet med denna 

studie var att 

upptäcka och beskriva 

hur föräldrar fattar 

beslut när de lär sig 

om deras barns 

hjärtsjukdomar under 

graviditeten och ge 

vårdpersonal riktlinjer 

hur att samspela med 

dessa föräldrar 

Detta var en intervjustudie 

med kvalitativ analys med 

symbolisk interaktion. De 

flesta av intervjuerna gjordes 

med mammorna och 

papporna tillsammans. 

N=19 

19 barn med 

hjärtsjukdom 

19 mammor 

och 15 pappor 

Studien visade att det första 

beslutet var att fortsätta 

graviditeten med ytterligare 

undersökningar. De tog beslut 

med varierande lätthet och 

överläggning och några föräldrar 

tog lättare till sig vårdpersonals 

åsikter. Erbjudna åsikter kan 

tolkas fel och en del föräldrar 

kan känna sig förolämpade. 

II 

K 

Smith, Dietsch, 

Bonner 

2013 

Australien 

 

 

 

Pregnancy as public 

property: The 

experience of couples 

following of a foetal 

anomaly 

Syftet med studien 

var att undersöka 

erfarenheten hos par 

som fortsätter 

graviditeten när 

fostret har någon 

avvikelse 

Detta var en intervjustudie 

med interpretations design. 

De icke styrande 

intervjuerna spelades in, 

transkriberades och 

analyserades i teman 

N=31 Studien visade att när en kvinna 

är gravid är det allmänt känt av 

andra att det är en normal 

graviditet med ett friskt barn. 

Kvinnor som väntar ett barn med 

avvikelse försöker hitta strategier 

för att hantera det. Barnmorskor 

har en viktig roll att minska 

negativa effekter hos kvinnorna. 

I 

K 

Sommerseth, Sundby 

2010 

Norge 

 

 

 

 

Womens´experience 

when ultrasound 

examinations give 

unexpected findings 

in the second 

trimester 

Syftet med denna 

studie var att beskriva 

och förstå vissa 

gravida kvinnors 

tankar, känslor och 

dilemma som valts 

när oväntade 

Denna studie baserades på 

22 halvstrukturerade 

livsintervjuer. De 

intervjuade kvinnorna 

informerades om oväntade 

upptäckter efter att ha 

genomgått rutinmässiga 

N=22 Studien visade att eliminera 

ångest och skuld som upplevs av 

kvinnor efter diagnos av 

fosteravvikelse är omöjligt. Det 

måste dock vara möjligt att 

mildra deras lidande. Ytterligare 

forskning bör utveckla metoder 

I 
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upptäckter 

diagnostiserades efter 

en rutinmässig 

ultraljudsundersöknin

g 

ultraljudsundersökningar 

kring den 18: e veckan av 

graviditeten. Analysen av 

data inspirerades av 

fenomenologisk forskning 

för att förbereda kvinnor för att 

hantera kriser som dessa. 

Titapant, 

Chuenwattana 

2014 

Thailand 

Psychological effects 

of fetal diagnosis of 

non-lethal congenital 

anomalies on the 

experience of 

pregnant women 

during the remainder 

of their pregnancy 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka om 

medfödda avvikelser 

utan mortalitet kunde 

ha effekter på gravida 

kvinnors 

psykologiska 

välbefinnande under 

resten av graviditeten 

Detta var en kvantitativ och 

kvalitativ studie med 

frågeformulär där kvinnorna 

fick fylla i om deras oro vid 

flera uppföljningsbesök. 

Djupintervjuer gjordes när 

frågeformulären var 

slutförda. 

Ett sjukhus ingick i studien 

N=55 (5) 

Sub-sample 

(20) to in-

depth 

interviews 

Studien visade att alla kvinnorna 

rapporterade hög nivå av chock, 

sorg, ångest, rädsla, skuld och 

besvikelse. Nivån sjönk under de 

påföljande mötena men vid 

graviditetsvecka 37 vid det femte 

mötet hade oron ökat igen. 

Kvinnorna kände då oro för 

barnets framtid, om barnet 

kommer att dö. 

I 

K 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   

 
 


