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Sammanfattning 

Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrars erfarenheter av vården i samband 

med missfall. Missfall är en komplikation vid graviditet och förekommer i ungefär 

hälften av alla graviditeter. Vanligen söker föräldrar vård när kvinnan under sin 

graviditet får symtom på missfall. Vid missfall är känslor likt sorg, hjälplöshet, rädsla, 

ångest och att situationen är bortom kontroll vanligt förekommande, där föräldrarna 

kan ha svårt att släppa den förhoppning de byggt upp om framtiden. Det är viktigt att 

föräldrar vid och efter missfall får vård och stöd. Studien är en allmän litteraturstudie 

med induktiv ansats där vetenskapliga artiklar med kvalitativ design har analyserats. I 

resultatet framkom följande tre huvudkategorier: (1) Erfarenheter av sjukvårdsmiljön 

och vårdpersonalens bemötande, (2) Erfarenheter av information från vården samt 

(3) Erfarenheter av stöd från vården. Litteraturstudiens resultat visar att båda 

föräldrarna är i behov av vård vid missfall. Missfall innebär en stor emotionell och 

psykisk påverkan där båda föräldrarna upplever behov av bekräftelse, empati och 

förståelse från sjuksköterskan. Föräldrarna erfor en önskan om ytterligare information 

samt stöd i olika former. För att tillgodose föräldrarnas behov i samband med missfall 

ska sjuksköterskan informera, möta föräldrarnas tankar och funderingar, erbjuda och 

ge stöd samt uppföljningsvård efter missfall. 
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Abstract 

The aim of this study was to explore parents’ experience of healthcare in the event of 

miscarriage. Miscarriage is a complication of pregnancy and affects around half of 

every pregnancy. Care is often sought by the parents when the woman gets symptoms 

of miscarriage during pregnancy. Feelings like grief, helplessness, fear, anxious and 

the feeling that the situation is beyond control is common when miscarrying. The 

parents may have difficulties in letting expectations they built up for the future go. It 

is important that parents get care and support during and after the miscarriage. The 

study was conducted as a general literature study with an inductive approach, where 

scientific articles with a qualitative design where analysed. The result from the study 

emerged in three categories: (1) The experience of healthcare environment and the act 

by healthcare professionals, (2) Experience of information from healthcare and (3) 

Experience of support from healthcare. The result of the literature study shows that 

both parents are in need of care when miscarrying. Miscarriage imply both emotional 

and psychological impact on the parents, where both parents need confirmation, 

empathy and understanding from the nurse. The parents experienced a need of further 

information and further support in different forms. To fulfil good care and to meet the 

parents’ needs in the event of miscarriage, the nurse should inform, meet the parents 

and answer their questions and thoughts, offer and give support and follow-up care 

after miscarriage. 
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Inledning 

Att vänta barn innebär för de flesta stora förväntningar på framtida lycka (Borgfeldt, 

Sjöblom, Strevens & Wangel, 2019). I Sverige år 2018 föddes det 115 832 barn 

(Statistiska centralbyrån, 2019). Av alla inledda graviditeter slutar uppskattningsvis 

hälften i missfall, vilket innebär att det är den vanligaste orsaken till att en graviditet 

avslutas (Borgfeldt et al., 2019; WHO, u.å.). Missfall förekommer oavsett den gravida 

kvinnans ålder, men risken ökar med stigande ålder (Adolfsson, 2009). Kvinnor i 

åldrarna 35–39 år löper drygt tre gånger högre risk för missfall jämfört med kvinnor i 

åldrarna 20-25 år (Adolfsson, 2009). 

Missfall kan vara förkrossande (Chi Eung Danform & Nga Chong Lisa, 2011) och 

leda till stor smärta och sorg för båda föräldrarna (Borgfeldt et al., 2019). Brier (2008) 

belyser att missfall kan upplevas traumatiskt, vilket skapar ett behov av omvårdnad 

och stöd. Ett missfall upplevs olika beroende på hur kvinnan eller mannen tagit sig an 

föräldrarollen samt vilka förhoppningar de skapat kring sitt kommande barn och 

föräldraskap (Rosebrink, Zekaj & Adolfsson, 2012). Efter ett missfall kan känslor och 

reaktioner uppstå dagar eller veckor efter händelsen, det är därmed viktigt att det finns 

hjälp att få (Borgfeldt et al., 2019). Eftersom missfall drabbar kvinnan fysiskt, finns 

det en risk att fokus hamnar på henne i mötet med hälso- och sjukvården (Wojnar, 

2010). Det är av stor vikt att även den tillhörande partnerns hälsa prioriteras, eftersom 

båda föräldrarna påverkas (Borgfeldt et at., 2019). Borgfeldt et al. (2019) belyser hur 

viktigt det är att även partnern involveras och erhåller stöd, då föräldrarna 

tillsammans förlorat sitt barn (Borgfeldt et al., 2019).  

Sjuksköterskan kommer under sin yrkeskarriär möta kvinnor med partner som 

genomgår eller genomgått ett missfall. Möten likt dessa kräver en 

omvårdnadskunskap hos sjuksköterskan och därmed en kunskap kring föräldrars 

erfarenheter av vården vid missfall (Edwards, Birks, Chapman & Yates, 2018).  

Bakgrund 

Missfall 

Missfall är en komplikation vid graviditet och påverkar cirka hälften av alla 

graviditeter (Borgfeldt et al., 2019; WHO u.å.) samt kan definieras på olika sätt 

(WHO, u.å.). En definition av missfall är en graviditet, vilken avslutas ofrivilligt och 

spontant innan vecka 22 där fostret inte väger över 500 gram (Rosebrink et al., 2012) 

samt ett foster <25 cm utan bevis på liv (Adolfsson, 2009). Missfall kan delas in i 

tidigt respektive sent missfall (Rosebrink et al., 2012). Tidigt missfall är en graviditet 

vilken avslutas spontant innan vecka 13 och sent missfall sker mellan 

graviditetsveckorna 13–22 (Rosebrink et al., 2012). En annan benämning på missfall 

kan även vara spontan abort (WHO, 2001).  
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Det finns i nuläget ingen behandling för att förhindra ett pågående missfall (Borgfeldt 

et al., 2019). Olika defekter hos det befruktade ägget samt kromosomavvikelser är de 

vanligaste orsakerna till ett tidigt missfall (Borgfeldt et al., 2019). Faktorer som ökar 

risken för missfall är en del sjukdomar, däribland autoimmuna sjukdomar, 

polycystiskt ovariesyndrom eller avancerad diabetes (Borgfeldt et al., 2019), men 

även hög ålder, undervikt, övervikt, alkoholkonsumtion (Feodor Nilsson, Andersen, 

Strandberg-Larsen & Nybo Andersen, 2014; Maconochie, Doyle, Prior & Simmons, 

2006), tidigare missfall samt stress är riskfaktorer (Maconochie et al., 2006).  

Blödning, utan eller i samband med smärta i ryggen eller i nedre delen av buken är 

symtom för många kvinnor vid missfall (Rosebrink et al., 2012). Blödningen kan 

initialt vara sparsam, men blir fort koagelblandad, färsk och mer riklig (Borgfeldt et 

al., 2019). Smärtorna kommer ofta i intervaller och kan karaktäriseras liknande 

menstruationssmärtor eller förlossningsvärkar (Borgfeldt et al., 2019). Under de 

senare graviditetsveckorna är smärtorna mer lika förlossningsvärkar, såsom 

smärtsamma sammandragningar (Adolfsson, 2009). 

Missfall kan vara komplett eller inkomplett (Borgfeldt et al., 2019). Beroende på 

kvinnans tillstånd vid ett inkomplett missfall kan vidare vård avvaktas då ett komplett 

missfall vanligen sker inom några dagar (Adolfsson, 2009). Till skillnad från ett 

inkomplett missfall, innebär ett komplett missfall att foster, placenta samt hinnor stöts 

ut från kroppen (Adolfsson, 2009). Det är viktigt att sjuksköterskan vid ett inkomplett 

missfall berättar för föräldrarna om processen och att kvinnan kommer att blöda ut 

fostret med både placenta och hinnor (Adolfsson, 2009). Skulle inte missfallet vara 

komplett inom några dagar genomförs bland annat skrapning (Adolfsson, 2009). 

Förutom att missfall kan ske genom att kroppen stöter ut fostret, kan barnet dö i 

livmodern utan att någon kraftig blödning uppstår (Adolfsson, 2009; Borgfeldt et al., 

2019). Detta kallas fördröjt missfall, vilket upptäcks då kvinnans bröst går tillbaka till 

normal storlek, livmodern slutar växa samt att kvinnan inte längre känner sig gravid 

(Adolfsson, 2009). Ett annat symtom kan vara en diffus mörk blödning (Adolfsson, 

2009). Har fostret börjat med fosterrörelser upphör de samtidigt som att fosterljud inte 

längre kan uppfattas (Adolfsson, 2009). Livmodern kan behålla ett dött foster då 

placentan fortsätter producera hormonerna östrogen och progesteron (Adolfsson, 

2009). Med dagens teknik kan ett fördröjt missfall upptäckas i vecka 16–19 om inte 

tidigare (Adolfsson, 2009). Medicinsk behandling kan ges, vilket gör att fostret stöts 

ut från kroppen eller så sker det med exspektans (Adolfsson, 2009). 

Förälder/Föräldraskap 

Enligt den Svenska Akademien (2009) definieras förälder en person vilken är far eller 

mor till en individ. Biologiskt föräldraskap innebär en förälder som har bidragit till 

barnets tillkomst, däribland kvinnan som genomgår graviditeteten och föder barnet 

samt mannen vars spermie befruktat ägget (Singer, 2000). Socialt föräldraskap avser 
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en person, vilken tar hand om barnet och tar på sig föräldrarollen (Singer, 2000). 

Föräldraskapet utvecklas mellan föräldrarna och fostret långt innan barnet föds 

(Brandon, Pitts, Denton, Stringer & Evans, 2009). En person kan därmed se sig själv 

vara förälder även i början av en graviditet utan att ha någon fysisk kontakt med 

fostret (Singer, 2000). I denna litteraturstudie är definitionen av förälder och föräldrar 

de som är delaktiga i graviditeten oberoende om individen är fysiskt bärande av 

barnet eller inte. 

Reaktioner på ett missfall 

Missfall har en stor emotionell och psykisk påverkan på båda föräldrarna (Borgfeldt 

et al., 2019) och kan upplevas som en traumatisk händelse (Brier, 2008). Känslor likt 

sorg, hjälplöshet, rädsla, ångest och att situationen är bortom kontroll är vanligt 

förekommande (Robinson, 2014). Även en känsla av tomrum kan uppstå (Borgfeldt et 

al., 2019). Efter ett missfall kan föräldrarna ha svårt att släppa den förhoppning de 

byggt upp om framtiden, vilket medför ett behov av omvårdnad (Brier, 2008), där 

sjuksköterskan är uppmärksam på reaktionerna och känslorna som föräldrarna 

upplever (Borgfeldt et al., 2019). Reaktionerna och känslorna föräldrarna upplever 

kan uppstå i direkt anslutning till missfallet, men kan även komma att förändras efter 

en tid (Borgfeldt et al., 2019). Vanligtvis förvärras reaktionerna när det förekommer 

brist på förståelse (Robinson, 2014) samt information och stöd från vården (Watson, 

Simmonds, La Fontaine & Fockler, 2019). Känslor och reaktioner efter ett genomgått 

missfall är enligt Robinson (2014) inte förknippade med graviditetens längd då paret 

oavsett graviditetsvecka har fått en anknytning till barnet. 

Vården vid missfall 

Vanligen söker kvinnor, med eller utan partner, vård när de under sin graviditet får 

symtom på missfall (Murphy & Merrell, 2008). När kvinnorna kommer in till 

sjukhuset genomförs tester och ultraljudsundersökningar (Borgfeldt et al., 2019; 

Murphy & Merrell, 2008). Här är det viktigt att sjuksköterskan och annan hälso- och 

sjukvårdspersonal identifierar och tillgodoser kvinnans fysiska behov samt 

föräldrarnas emotionella (Murphy & Merrell, 2008) och psykologiska behov (Watson 

et al., 2019). Vårdpersonalen ska förbereda paret för de eventuellt dåliga nyheterna 

om att det kan vara ett missfall, ge stöd, information samt finnas där och hjälpa 

föräldrarna (Murphy & Merrell, 2008).  

Omvårdnad är en grundläggande del av vården och beskriver en av sjuksköterskans 

grundkvaliteter (Fiona Wing Ki, Gigi Cheuk Chi, Adela Shuet Fun, Sek Ying & 

Winnie Kwok Wei, 2019; International Council of Nurses, 2012). Begreppet 

omvårdnad beskriver omtanke samt beskydd och är en uppgift, vilken genomsyrar 

och präglar arbetet inom vården (Fiona Wing Ki et al., 2019). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vård ske på lika villkor, främja god hälsa samt ges 

med respekt för människors lika värde.  
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Vid omvårdnad ska sjuksköterskan lyssna på föräldrarna och ställa frågor om 

graviditeten, blödningens riklighet och färg samt smärtans karaktär och lokalisation 

(Adolfsson, 2009). Det är även essentiellt att sjuksköterskan till 

omvårdnadsanamnesen samlar in information kring kvinnans allmäntillstånd samt 

reproduktiva historia för att kunna ge bra vård och vidta rätt omvårdnadsåtgärder 

(Adolfsson, 2009). God vård vid missfall innebär att sjuksköterskan visar medkänsla, 

ger både skriftlig och muntlig information (Stratton & Lloyd, 2008) samt ger stöd 

(Borgfeldt et al., 2019). Informationen sjuksköterskan ger ska inkludera upplysningar 

kring möjliga orsaker till missfallet, dess fysiska påverkan på kroppen, 

sorgeprocessen och möjlig vård (Geller, Psaros & Kornfield, 2010).  

The Theory of Caring 

The Theory of Caring presenteras av Kristen Swanson (1991) och är en teori som 

utgår från en studie gjord på bland annat kvinnor vilka genomgått missfall. Teorin 

består av fem kategorier, vilka ingår i en process för att leda sjuksköterskor i mötet 

med kvinnor vilka genomgår samt genomgått missfall (Swanson, 1991). Dessa 

kategorier är: (1) kunnande, (2) vara med, (3) göra för, (4) möjliggöra samt (5) 

upprätthålla tro (Swanson, 1991). Kunnande innebär att sjuksköterskan ska ha 

förståelse för missfallets inverkan och påverkan det har i de drabbade kvinnornas liv. 

Att vara med betyder att sjuksköterskan ska möta de drabbade kvinnornas känslor, 

vara närvarande samt inte vara dömande. Göra för syftar till att hjälpa de drabbade 

med vad de inte klarar av själva. Att möjliggöra innebär att sjuksköterskan hjälper till 

att underlätta processen och bearbetningen av missfallet. Det innebär att förklara och 

informera samt erbjuda emotionellt stöd. Sista steget i processen är upprätthålla tro, 

vilket betyder att sjuksköterskan ska stödja de drabbade kvinnorna med att se mening 

i livet, tro på sig själv och sin egen förmåga (Swanson, 1991).  

Problemformulering 

Ungefär hälften av alla graviditeter leder till missfall, vilket vanligtvis innebär en stor 

påverkan på båda föräldrarna. De söker ofta vård i samband med missfallet, vilket 

innebär att sjuksköterskan möter dem. Det är av vikt att sjuksköterskan bemöter 

föräldrarna professionellt, vilket ställer krav på kunskaper om föräldrars erfarenheter 

och behov vid missfall. Det vore därför av värde att studera föräldrars erfarenheter av 

vård i samband med missfall.  

Syfte 

Syftet var att belysa föräldrars erfarenheter av vården i samband med missfall. 
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Metod 

Design 

Studien är en allmän litteraturstudie med induktiv ansats med utgångspunkt från 

Forsberg och Wengström (2016). 

Datainsamling 

En inledande informationssökning genomfördes i databasen Cinahl med sökordet 

”miscarriage” för att skapa en översikt över det aktuella området samt komma fram 

till ett syfte. Detta syfte användes som grund för vidare informationssökning och val 

av sökord. I denna litteraturstudie genomfördes sökningar i databaserna Cinahl, 

PubMed samt Academic Search Elite. Utifrån studiens problemformulering och syfte 

valdes relevanta sökord. De valda sökorden var: missfall, spontan abort, föräldrar, 

par, erfarenhet samt vård. Sökorden översattes till engelska och sattes i kombination 

tillsammans med de booleska operatorerna “AND” samt “OR” för att specificera 

sökningar i databaserna och sammankoppla sökorden. Booleska operatorn AND 

används för att avgränsa sökningen och ge ett begränsat resultat, OR ger sökningar 

med ett utvidgat resultat (Forsberg & Wengström, 2016). Några av sökorden 

trunkerades (*), vilket innebär att olika böjningar av det sökta begreppet inkluderas 

(Forsberg & Wengström, 2016). I databaserna Cinahl samt Academic Search Elite 

begränsades sökningarna till referee-granskade artiklar för att kvalitetssäkra data. Vid 

sökningar i Cinahl samt Pubmed användes databasernas olika system för ämnesord, 

Cinahl Headings respektive Medical Subject Headings (MeSH), för att precisera 

sökningen (Karlsson, 2012). I samtliga databaser tillämpades en begränsning med 

publikationsåren 2009-2019. Det svenska sökordet missfall översattes till engelskans 

miscarriage och omvandlades till ämnesordet abortion, spontaneous med hjälp av 

Cinahl Headings respektive Medical Subject Headings (MeSH). De slutgiltiga 

sökorden för litteraturstudien blev: miscarriage, abortion, spontaneous, parent*, 

couple*, partner*, experienc*, care samt nurs*. Sökorden redovisas i bilaga A. 

Valda artiklar till resultatet granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall för vetenskaplig kvalitet. Granskningen genomfördes gemensamt där 

diskussion fördes kring varje artikel för att nå en enig bedömning.  

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusion- och exklusionskriterier valdes för att avgränsa artiklar relevanta för 

studiens syfte (Rosén, 2012). De inkluderade vetenskapliga artiklarna var publicerade 

mellan år 2009–2019 samt hade minst grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall för vetenskaplig kvalitet. Artiklarna berörde en förälder eller båda 

föräldrarnas erfarenheter kring missfall alternativt berörde en förälder eller båda 

föräldrarnas erfarenheter av vården vid missfall. De inkluderade vetenskapliga 

artiklarna var artiklar innehållande erfarenheter kring missfall från både föräldrar och 

vårdpersonal, där resultatet var tydligt uppdelat mellan föräldrars erfarenheter och 
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vårdpersonalens erfarenheter. Det innebar att inkluderade artiklar innefattade 

föräldrars upplevelse samt erfarenhet av missfall. I studien inkluderades kvalitativa 

studier skrivna på engelska. Exklusionskriterierna omfattade kvantitativa studier, 

litteraturstudier samt artiklar belysande missfall utifrån enbart vårdpersonalens 

perspektiv. 

 

Sökningar i databaser och urval 

Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL) är en databas riktad mot 

omvårdnad, arbetsterapi samt sjukgymnastik och innehåller vetenskaplig forskning 

inom dessa ämnen (Forsberg & Wengström, 2016). Den inledande 

informationssökningen genomfördes med sökordet miscarriage i fritext för att få en 

överblick över aktuella artiklar och tidigare forskning. Begränsningar som referee-

granskade samt publikationsårtal 2009–2019 valdes. Sökningen resulterade i totalt 

3337 artiklar. Den andra sökningen utfördes med sökordet miscarriage vilket 

omvandlades till ämnesordet abortion, spontaneous med hjälp av Cinahl Headings, 

och sökorden parent*, couple*, partner*, experienc*, care samt nurs*. Sökningen 

resulterade i 40 artiklar, av dessa lästes 22 abstrakt och sju av dessa valdes till 

resultatet då de överensstämde med studiens inklusionskriterier samt syfte. 

PubMed är en bred databas innehållande vetenskapliga tidskriftsartiklar inom ämnena 

omvårdnad, medicin och odontologi (Forsberg & Wengström, 2016). Sökning gjordes 

i PubMed med sökorden miscarriage, termen omvandlades till ämnesordet abortion, 

spontaneous med hjälp av Medical Subject Headings (MeSH), parent*, couple*, 

partner*, experienc*, care samt nurs*. Sökningen gav 47 träffar, varav 13 dubbletter 

från den andra sökningen i Cinahl. Av de 47 träffar, lästes totalt 18 abstrakt och en 

vetenskaplig artikel valdes ut till resultatet. Denna artikel stämde överens med 

studiens inklusionskriterier och syfte samt var referee-granskad. 

Academic Search Elite är en databas med tidskriftsartiklar inom flera akademiska 

ämnesområden (EBSCO, 2019). En sökning efter resultatartiklar gjordes med 

sökorden miscarriage, spontaneous abortion, parent*, couple*, partner*, experienc*, 

care och nurs*. Sökningen gav 91 träffar, där 20 var dubbletter från andra sökningen i 

Cinahl och 15 var dubbletter från sökningen i PubMed. Sjutton abstrakt lästes. En ny 

vetenskaplig artikel stämde överens med syfte samt inklusionskriterier och valdes ut 

från denna databas till resultatet.  

Sammanfattningsvis gav litteratursökningen träffar på 178 vetenskapliga artiklar, 

inkluderande dubbletter. Alla titlar lästes, av dessa lästes även 57 abstrakt, varav 24 

artiklar granskades avseende abstrakt, bakgrund, resultat samt konklusion. Nio 

artiklar motsvarade syftet och inklusionskriterierna och granskades därefter enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskapliga artiklar. Samtliga nio 

artiklar erhöll grad I eller grad II enligt granskningsmallen och valdes ut till 

databearbetningen.   
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Resultatet av sökning i databaserna redovisas i bilaga B. 

 

Databearbetning 

När all data var insamlad påbörjades dataanalysen där de nio resultatartiklarna lästes 

igenom noggrant två gånger av vardera studenten. Detta för att få en helhetsbild av 

artiklarnas resultat (Friberg, 2012). Informationen från respektive artikel fördes in i 

artikelöversikter, dessa återfinns i bilaga C. De vetenskapliga artiklarna lästes igenom 

igen och det författarna ansåg vara relevant från resultatet, identifierades och 

underströks med färgpenna. Dessa markerade textstycken kom att bli nyckelfynd i 

respektive artikel. I enlighet med Friberg (2012) gjordes en schematisk översikt över 

varje studies resultat. Likheter och skillnader mellan de vetenskapliga artiklarnas 

resultat diskuterades och jämfördes utifrån nyckelfynden samt tidigare 

understrykningar. Detta resulterade i preliminära kategorier under vilka resultaten 

från artiklarna sammanställdes. Därefter identifierades skillnader och likheter mellan 

de olika kategorierna för att senare sammanställa resultatet under nya huvudkategorier 

och en underkategori. Dataanalysen resulterade i tre huvudkategorier: (1) 

Erfarenheter av sjukvårdsmiljön och vårdpersonalens bemötande, (2) Erfarenheter av 

information från vården samt (3) Erfarenheter av stöd från vården. 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik finns till för att värna om människors integritet, lika värde samt 

självbestämmande hos alla berörda (Kjellström, 2017). Etiska överväganden präglar 

allt i projektet och innebär på så vis att en etisk reflektion krävs genomgående 

(Kjellström, 2017). Det är viktigt att välja studier vilka genomgått en etisk granskning 

och erhållit tillstånd från en etisk kommitté eller där det noggrant har gjorts etiska 

överväganden. Alla resultat ska redovisas, även de vilka inte stödjer forskarens 

hypotes (Forsberg & Wengström, 2016). 

Den främsta etiska utmaningen vid forskning om människor är att säkerställa att de 

inte utnyttjas, såras eller skadas (Kjellström, 2017). Vad som ska beaktas vid 

forskning samt tillvägagångssättet vid forskning kan hänvisas till lagar, konventioner 

samt riktlinjer (Kjellström, 2017). I Sverige regleras forskningsetik framför allt 

genom lagen: Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460), vilken syftar till att skydda den enskilda individen och dess värde vid 

forskning. Forskning ska utgå med respekt för människovärdet samt hänsyn till 

människans grundläggande frihet (SFS 2003:460). 

Belmontrapporten har identifierat tre övergripande etiska principer relevanta för 

forskning involverande människor (Department of Health, Education, and Welfare, 

1979). Den första principen, respekt för personen, innefattar två etiska överväganden. 

Dels respekt för autonomi samt att deltagarna med begränsad autonomi ska skyddas. 

Respekten för personer innebär att deltagarna i forskningen medverkar frivilligt samt 
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får tillräckligt med information (Department of Health, Education, and Welfare, 

1979). Den andra principen handlar om att göra nytta. Deltagarna ska inte skadas av 

studien samt att forskningen ska minimera skada samt maximera möjliga fördelar. 

Den tredje principen innefattar distributiv rättvisa, det vill säga hur fördelning av 

nackdelar och fördelar ska ske (Department of Health, Education, and Welfare, 1979).  

Alla studiens resultatartiklar redovisar etiskt övervägande där deltagarna givit 

informerat samtycke till studien. Att inhämta samtycke från deltagarna i 

forskningsstudien är en process skapad för att skydda deltagarnas rättighet i att 

bestämma om de vill delta i studien eller inte (Sandman & Kjellström, 2018). 

Informerat samtycke motiveras därmed etiskt med hänvisning till respekt för 

personens integritet och autonomi (Sandman & Kjellström, 2018). Av de nio 

studierna i litteraturstudien var sex godkända av en etisk kommitté. En av de tre 

övriga artiklarna var godkänd av en etisk rådgivande grupp. En annan artikel var 

enligt landet den publicerades i, inte tvungen att godkännas av en etisk kommitté 

eftersom ingen personlig data om deltagarna hanterades. Den sista av de tre artiklarna, 

vilken inte blivit granskad av en etisk kommitté, utgick från etiska principer vid 

genomförandet av studien för att säkerställa att forskning var etisk och skydda 

deltagarna. Då datainsamlingen till studien är gjord via databaser samt att artiklarna i 

resultatet är kvalitativa, där inga människor kommit till skada, är risken med 

litteraturstudien låg.  

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån följande tre huvudkategorier: (1) Erfarenheter av 

sjukvårdsmiljön och vårdpersonalens bemötande, (2) Erfarenheter av information 

från vården samt (3) Erfarenheter av stöd från vården.  

Erfarenheter av sjukvårdsmiljön och vårdpersonalens bemötande 

Föräldrarnas erfarenheter av sjukvårdmiljö och vårdpersonal varierade mellan 

studierna (Cullen, Coughlan, Casey, Power & Brosnan, 2017; Emond, Montigny & 

Guillaumie, 2019; Meaney, Corcoran, Spillane & O’Donoghue, 2017; Miller, 

Temple-Smith & Bilardi, 2019). Föräldrarna upplevde det positivt när vårdpersonalen 

visade vänlighet och medkänsla (Cullen et al., 2017), när vårdpersonalen avsatte extra 

tid för att försäkra sig om att paret förstod processen samt att deras frågor blev väl 

besvarade (Miller et al., 2019). Föräldrarna värdesatte även möjligheten att få samtala 

kring sina känslor med vårdpersonal (Emond et al., 2019). Svår terminologi och 

ogenomtänkt information förvärrade föräldrarnas upplevelse av vårdpersonalens 

bemötande (Cullen et al., 2017; Miller et al., 2019). Föräldrarna upplevde att 

vårdpersonal antog att föräldrarnas kunskap kring ämnet var större än vad den 

egentligen var, och försäkrade sig inte om omfattningen av föräldrarnas förståelse 

(Miller et al., 2019). En deltagare i studien av Cullen et al. (2017) beskrev hur 

vårdpersonal använde termer likt abortpiller vid behandling av missfall, trots att 
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graviditeten avslutades ofrivilligt. Detta gav upphov till känslor likt upprördhet, stress 

samt obekvämhet då de termer vårdpersonalen använde upplevdes vara opassande och 

okänsliga i sammanhanget (Cullen et al., 2017). Något som även förvärrade 

upplevelsen, var då den fysiskt drabbade kvinnans partner upplevde sig förbisedd av 

vårdpersonalen (Chavez, Handley, Jones, Eddy & Poll, 2019; Miller et al., 2019), där 

partnern upplevde att fokus hamnade på kvinnan, eftersom kvinnan genomgick 

missfallet fysiskt (Miller et al., 2019).  

Att bli separerade från andra gravida kvinnor och barn vid sökande av vård för 

missfall hade en inverkan på erfarenheten av vården (Cullen et al., 2018; Emond et 

al., 2019; Meaney et al., 2017). Föräldrarna upplevde tiden i väntrummet påfrestande 

(Cullen et al., 2018; Emond et al., 2019; Miller et al., 2019), stressande (Cullen et al., 

2018; Meaney et al., 2017), oroande (Meaney et al., 2017) samt att tiden i väntrummet 

gav upphov till irritation (Cullen et al., 2018). Föräldrar upplevde stress och irritation 

när de hörde gråtande barn samt såg gravida kvinnor i väntrummet (Cullen et al., 

2018). Föräldrarna upplevde det påfrestande att inte ha möjlighet att uttrycka sina 

känslor i väntrummet med rädsla av att skapa stress och oro hos andra gravida 

kvinnor (Meaney et al., 2017). En lång väntetid för att träffa vårdpersonal (Cullen et 

al., 2018; Emond et al., 2019), genomgå tester och erhålla resultat ledde till 

oroskänslor hos föräldrarna samt en omedvetenhet ifall de genomgått ett missfall eller 

inte (Emond et al., 2019). 

Erfarenheter av information från vården 

I flertalet av studierna framförde föräldrarna att de erfor ett behov av mer information 

än de upplevde att de fick under sitt besök på sjukhus (Emond et al., 2019; Miller et 

al., 2019; Koert, Malling, Sylvest, Krog, Kolte, Schmidt & Nielsen, 2019). 

Föräldrarnas erfarenheter påvisade ett behov av rak och tydlig information där 

vårdpersonalen förklarade noggrant varför missfallet skett (Cullen et al., 2018; 

Emond et al., 2019; Koert et al., 2019; Miller et al., 2019), prevalens av missfall 

(Emond et al., 2019; Koert et al., 2019), eventuella komplikationer (Emond et al., 

2019; Miller et al., 2019), möjlig behandling (Miller et al., 2019; Koert et al., 2019) 

samt resultat av tester och undersökningar genomförda på kvinnan (Cullen et al., 

2018; Emond et al., 2019; Koert et al., 2019). Föräldrarna uttryckte att information 

kring eventuella orsaker bakom missfallet hjälpte dem att gå vidare efter förlusten 

(Cullen et al., 2018). Deltagare i studien av Miller et al. (2019) upplevde att flera 

läkare försökte dölja de dåliga nyheterna då de inte agerade ärligt och transparent i 

relation till händelsen. Erfarenheter från föräldrar visade att informationen om 

föräldrarnas förväntade psykiska och emotionella mående, om blödningarna hos den 

fysiskt drabbade kvinnan samt om framtida graviditeter var otillräcklig (Emond et al., 

2019; Koert et al., 2019). Även Cullen et al. (2018) samt Meaney et al. (2017) belyser 

hur föräldrarna önskade information om vad kvinnan skulle genomgå fysiskt. 

Föräldrars erfarenheter kring bristen på information ledde till en mer traumatiserad 

och negativ upplevelse (Cullen et al., 2018; Emond et al., 2019). Känsla av 
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maktlöshet missfallet gav upphov till beskrev föräldrar lindrades när de fick svar på 

sina funderingar (Koert et al., 2019). 

Föräldrarna underströk vikten av att få skriftlig information då föräldrarna upplevde 

att de inte kunde ta in all muntlig information de fick (Emond et al., 2019). Paren 

uppskattade skriftlig information även när de kom hem från sjukhuset då frågor 

vanligen uppkom. Föräldrarna önskade även att det funnits vårdpersonal att kontakta 

kring emotionella känslor och den psykiska hälsan när de kommit hem (Emond et al., 

2019). 

Erfarenheter av stöd från vården 

Föräldrar som genomgår samt genomgått ett missfall erfor ett behov av psykologisk 

hjälp och emotionellt stöd från olika instanser (Bellhouse, Temple-Smith & Bilardi, 

2018; Emond et al., 2019) samt hjälp att utveckla strategier för att hantera förlusten 

(Koert et al., 2019). Copingstrategier erhölls från vården genom psykologiskt stöd 

(Koert et al., 2019). Föräldrar upplevde ett behov av att uttrycka sig om vad de 

genomgått samt berätta om upplevda känslor till vårdpersonal (Chavez et al., 2019; 

Emond et al., 2019; Meaney et al., 2017; Miller et al., 2019). Att dela med sig av 

händelsen till andra var till hjälp för att hantera förlusten (Chavez et al., 2019; Emond 

et al., 2019; Meaney et al., 2017; Miller et al., 2019) och sorgen (Miller et al., 2019). 

Att prata mer öppet om missfall skulle enligt föräldrarna neutralisera ämnet och 

därmed ta bort stigmatiseringen föräldrarna upplevde finns kring missfall (Bellhouse 

et al., 2018; Miller et al., 2019).  

Det upplevdes av vikt att bådas förlust bekräftas i vården (Meaney et al., 2017), då 

båda upplevdes påverkas negativt av missfallet (Emond et al., 2019; Koert et al., 

2019). Föräldrarna upplevde emotionell och psykisk påfrestning där känslor likt sorg, 

skuld, ångest, ensamhet samt hjälplöshet uppkom (Bellhouse et al., 2018; Chavez et 

al., 2019; Emond et al., 2019; Miller et al., 2019). 

Att få formellt stöd var av vikt för kvinnor som genomgått missfall (Andersson, 

Nilsson & Adolfsson, 2012). Det förekom tveksamhet till att ta emot formellt stöd och 

stöd från familj och vänner föredrogs (Andersson et al., 2012; Bellhouse et al., 2018; 

Meaney et al., 2017; Miller et al., 2019). Stödet från närstående upplevdes vara bättre 

då familj och vänner var medvetna om graviditeten innan missfallet (Bellhouse et al., 

2018). Föräldrarna upplevde att när stödet från vården var otillräckligt, var de 

tacksamma att erhålla stöd från annat håll (Andersson et al., 2012; Emond et al., 

2019; Miller et al., 2019).  

Föräldrar som genomgått ett missfall rapporterade att de fann stöd och förståelse hos 

andra par med liknande erfarenheter (Andersson el al., 2012; Bellhouse et al., 2018; 

Chavez et al, 2019; Miller et al., 2019) bland annat genom stödgrupper (Meaney et 

al., 2017). Att samtala med par vilka tidigare genomgått missfall hjälpte föräldrarna 
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att våga dela med sig av sina erfarenheter samt att hantera förlusten och känslan av 

sorg (Andersson et al., 2012; Miller et al., 2019). 

När stödet från vården brast, var även stöd från partnern av vikt (Andersson et al., 

2012). Kvinnor vilka genomgått missfall upplevde att partnern var en viktig källa till 

både psykiskt och emotionellt stöd (Bellhouse et al., 2018; Emond et al., 2019). 

Kvinnorna förlitade sig på att partnern skulle finnas där, och de som upplevde att 

partnern inte var fullt närvarande och förstående i situationen upplevde sig gå igenom 

missfallet på egen hand (Bellhouse et al., 2018). Den huvudsakliga rollen upplevde 

kvinnans partner vara att ge stöd och trygghet (Chavez et al., 2019; Emond et al., 

2019; Koert et al., 2019; Meaney et al., 2017; Miller et al., 2019). Mer information 

från vårdpersonal kring hur partnern skulle stötta kvinnan samt hantera sorgen 

underlättade (Miller et al., 2019). Att inte erhålla den kunskapen gav upphov till 

känslan av hjälplöshet (Chavez et al., 2019; Emond et al., 2019; Miller et al., 2019). 

Behov av eftervård 

Det erfor ett behov av uppföljningsvård efter ett missfall (Andersson et al., 2012; 

Cullen et al., 2018; Emond et al., 2019; Koert et al., 2019; Miller et al., 2019) såsom 

att träffa vårdpersonal en tid efter för att diskutera den fysiska och emotionella hälsan, 

hur missfallet kan påverka paret samt erhålla information om framtida graviditeter 

(Emond et al., 2019; Koert et al., 2019). När det gällde ett inkomplett missfall där 

medicinsk behandling skett i hemmet, efterfrågades en uppföljningstid för att ett 

komplett missfall där placenta, foster och hinnor stötts ut från kroppen, skulle 

säkerställas (Emond et al., 2019). De som erhållit uppföljningsvård var nöjda och 

upplevde att de fick ett avslut och kunde gå vidare (Cullen et al., 2018). Däremot om 

de upplevde en brist på uppföljningsvård, kände de sig förbisedda av 

sjukvårdssystemet (Koert et al., 2019) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien bestod av totalt nio artiklar varav samtliga hade kvalitativ ansats. 

Enligt Segesten (2017) syftar kvalitativ ansats till att skapa en djupare förståelse för 

ett valt fenomen innefattande individens erfarenheter, förväntningar, upplevelser samt 

behov. Då studiens syfte var att belysa föräldrars erfarenheter av vården vid missfall, 

valdes artiklar med kvalitativ ansats för att besvara syftet på bästa sätt. En 

exklusionskriterie var därmed kvantitativa artiklar, vilket kan ses som en svaghet då 

relevanta artiklar kan ha utelämnats samt att statistik från kvantitativa artiklar hade 

kunnat styrka studien (Borglin, 2017).  

Henricson (2012) refererar till Rosenqvist och Andrén (2006) samt Bordens och Abott 

(2011) vilka förklarar att pålitligheten ökar om litteraturstudiens urval, sökord, 

datainsamling samt dataanalys är väl beskrivet, detta är viktigt för att studien ska 
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kunna återskapas. Något som kommit att påverka studiens resultat, är att allt material i 

resultatet begränsades till artiklar publicerade under de senaste tio åren. Forskning 

begränsad till fem år hade varit önskvärt, men eftersom det fanns få studier som 

belyste båda föräldrarnas erfarenheter, ansågs en begränsning på tio år lämplig. 

Vetenskapligt material är enligt Östlundh (2017) färskvara, finns där inget intresse av 

äldre material, bör en begränsning i tid göras. Det kan därmed ses som en styrka att ha 

begränsat publikationsår till tio år, för att inkludera den senaste forskningen inom 

ämnet. Samtliga av de utvalda resultatartiklarna var skrivna på engelska och har 

därmed behövt översättas till svenska. Sandman och Kjellström (2018) beskriver att 

det vid analys av engelska artiklar finns risk för feltolkning om författarna till 

litteraturstudien inte har engelska som modersmål. Ingen av författarna till studien har 

engelska som modersmål, således kan översättningen ha kommit att påverka 

förståelsen och tolkningen av resultatet, vilket kan ses som en svaghet. Däremot har 

översättningen skett med hjälp av lexikon, där enbart ord för ord översatts för att få en 

mer korrekt översättning.  

Artiklarna till resultatet bedömdes enligt Carlsson och Eimans (2003) vetenskapliga 

kvalitetsbedömning. Tre av artiklarna bedömdes vara grad II, resterande sex artiklar 

uppnådde grad I. Vid granskning av vetenskaplig kvalitet av artiklarna diskuterade 

författarna med varandra grundlig stegen i bedömningsmallen för att nå en enig och 

korrekt bedömning. Att inte göra en individuell bedömning av artiklarna ansågs inte 

påverka kvalitetsbedömningen då en utförlig diskussion fördes vid gemensam 

granskning av varje enskild artikel. Alla artiklar i resultatet har även redovisat etiskt 

övervägande där deltagarna givit informerat samtycke till studierna. Att inhämta 

samtycke från deltagarna i forskningsstudien är en process skapad för att skydda 

deltagarnas rättighet i att bestämma om de vill delta i studien eller inte samt att om de 

önskar avbryta sitt deltagande, behöver de inte uppge orsak (Sandman & Kjellström, 

2018). Detta ansågs vara väsentligt då studierna avser forskning på människor.   

Litteraturstudiens trovärdighet stärks genom att syftet är tydligt besvarat i resultatet 

(Henricson, 2012). Trovärdighet styrks ytterligare då sökning efter resultatartiklar 

genomfördes i flera databaser med omvårdnadsfokus, detta för att finna relevant 

material (Henricson, 2012). För att få svar på studiens syfte utforskades samma 

sökord i Cinahl, PubMed samt Academic Search Elite. Cinahl och PubMed är 

databaser inriktade på omvårdnad, däremot är Academic Search Elite en bredare 

databas för flera akademiska ämnen. Även sökningar i Academic Search Elite 

genomfördes och trots det breda utbudet av ämnen, fanns relevanta artiklar, däribland 

flera dubbletter från tidigare sökningar i Cinahl och PubMed. Vid sökning i 

databaserna användes det engelska ordet miscarriage, termen omvandlades med 

thesaurus till spontaneous abortion i Cinahl och PubMed. Sökningen genomfördes 

därmed antingen med spontaneous abortion eller användes både miscarriage och 

spontaneous abortion, detta för att inkludera flera artiklar om missfall. Till 

litteraturstudien valdes enbart referee-granskade artiklar, vilket stärker trovärdigheten 
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ytterligare då artiklarna bedöms vara av vetenskaplig kvalitet (Henricson, 2017). 

Utgångspunkten vid val av artiklar till resultatet var att belysa föräldrars 

gemensamma erfarenheter av vården vid missfall. Detta var inte möjligt då det inte 

fanns tillräckligt många relevanta artiklar som överensstämde med syftet. Därmed 

inkluderades även artiklar belysande ena förälderns erfarenheter, vilket inte ansågs 

påverka resultatet avsevärt då resultatartiklarna jämnt fördelade mellan könen. 

Däremot hade artiklar som enbart belyste föräldrars gemensamma erfarenheter styrkt 

studien. 

Lundman och Hällgren Graneheim (i Henricson, 2012) förklarar att trovärdigheten 

ökar om utomstående granskat och läst igenom arbetet. Att litteraturstudien lästs och 

granskats av andra sjuksköterskestudenter samt av handledare under flera seminarier 

styrker därmed trovärdigheten. Bekräftelsebarheten ökar även den genom att låta 

utomstående personer granska analys och resultat, samt att författarna av studien är 

neutrala och inte färgar data (Mårtensson & Fridlund, 2017). Dalhborg Lyckhage 

(2017) menar dock att ingen författare är helt neutral, men det har eftersträvats i 

denna litteraturstudie under hela arbetets gång.  

Lincoln och Guba (i Mårtensson & Fridlund, 2017) förklarar att litteraturstudiens 

överförbarhet ökar om resultatet är väl beskrivet samt att pålitlighet, trovärdighet samt 

bekräftelsebarhet är tydligt redogjord. Vidare förklarar dem att överförbarheten kan 

beskrivas i vilken grad studiens resultat kan överföras till annan kontext, situationer 

eller grupper. Resultatartiklarna i denna litteraturstudie har olika ursprungsland; 

Sverige, Danmark, Australien, Irland, Sydafrika, Kanada samt USA. Trots den breda 

geografiska fördelningen är ingen betydande skillnad identifierad, då deltagarna i 

resultatartiklarna rapporterade om liknande erfarenheter. Även då erfarenheterna hos 

deltagarna i studierna är liknande, och stärks av varandra, är det svårt att överföra 

resultatet på alla föräldrar då individuella upplevelser och erfarenheter skiljer sig åt 

samt att sjukvårdssystem ser olika ut runt om i världen. Däremot kan resultatet från 

denna litteraturstudie ändå appliceras till svensk sjukvård, då studien belyser 

föräldrars erfarenheter av vården vid missfall, både vad deltagarna i resultatartiklarna 

ansåg vara eventuella styrkor samt brister med vården. Den breda geografiska 

spridningen på artiklarna kan ses likt en styrka, då sjuksköterskor möter patienter med 

olika etnicitet och kulturell bakgrund. Den erhållna kunskapen genom litteraturstudien 

kan bidra till en bredare förståelse för individer med olika ursprung gällande 

erfarenhet av vård i samband med missfall. 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa föräldrars erfarenheter av vården vid 

missfall. Det framkom i resultatet att missfall påverkar båda föräldrarna och 

litteraturstudien belyser deras erfarenheter av sjukvårdsmiljön och vårdpersonalens 

bemötande, erfarenheter av information samt erfarenheter av stöd från vården vid 

missfall. 
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I resultatet under kategorin erfarenheter av sjukvårdsmiljön och vårdpersonalens 

bemötande framkom att föräldrar upplevde ett gott bemötande när vårdpersonal 

engagerade sig i paret (Miller et al., 2019) och visade förståelse samt empati (Cullen 

et al., 2017). Det som var negativt i bemötandet av vårdpersonal var när de upplevde 

att fokus enbart hamnade på den fysiskt drabbade kvinnan, vilket innebar partnern 

kände sig åsidosatt (Miller et al., 2019). Wojner et al. (2010) beskriver risken av att 

partnern blir förbisedd när fokus hamnar på kvinnan vid missfall. En jämlik vård är 

lagstadgad enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och det kan således finnas 

risk för ett etiskt dilemma, då jämlik vård inte förekommer när partnern upplever sig 

förbisedd av vårdpersonalen. Borgfeldt et al. (2019) belyser vikten av att även den 

tillhörande partnern ska prioriteras vid missfall, eftersom båda påverkas. Den negativa 

upplevelsen av vårdpersonalens bemötande kan således minskas om sjuksköterskan 

möter båda föräldrarna individuellt och som par. Det bekräftas av Adolfsson (2009) 

som menar att sjuksköterskan ska bemöta paret och ge stöd utifrån parets enskilda 

behov. 

I litteraturstudiens resultat i kategorin erfarenheter av information från vården visade 

att föräldrarna upplevde att de var i behov av mer information än de ansåg att de fick 

(Emond et al., 2019; Koert et al., 2019; Miller et al., 2019). Bristen grundade sig 

främst i att informationen var otillräcklig kring missfall i stort. Föräldrarna upplevde 

ett behov av både skriftlig och muntlig information i samband med missfall (Cullen et 

al., Miller et al., 2019; 2018; Emond et al., 2019; Koert et al., 2019; Miller et al., 

2019). Då det enligt Patientlagen (SFS 2014:821) förekommer informationsplikt 

gentemot patienter, påvisar föräldrarnas erfarenheter, ett problem kring otillräcklig 

information samt förmedling av information från vården i samband med missfall. 

Stratton och Lloyd (2008) belyser att god vård är när sjuksköterskan ger information 

som både är muntlig och skriftlig, vilket även understryks av Ramsden (1995) som 

menar att i samband med missfall behöver föräldrar, både muntlig och skriftlig 

information, samt att det finns en sjuksköterska som både lyssnar och svarar på 

frågor. Trots att både resultatartiklarna i litteraturstudien samt Ramsden (1995) skiljer 

sig åt gällande årtal, uttrycks behovet av information vid missfall. Det kan således 

konstateras att det förekommer brister i vården vid förmedling av adekvat information 

vid missfall, men, problemet minskar när föräldrarna erhåller information i både 

skriftlig och muntlig form samt får svar på alla funderingar, där sjuksköterskan 

försäkrar sig om att föräldrarna uppfattat informationen.  

I resultatet under kategorin erfarenheter av stöd från vården presenteras att 

föräldrarna hade behov av stöd från olika instanser (Bellhouse et al., 2018; Emond et 

al., 2019). Det underlättade för föräldrarna när de fick dela med sig av upplevelsen 

(Chavez et al., 2019; Emond et al., 2019; Meaney et al., 2017; Miller et al., 2019). Att 

prata om missfallet minskade stigmatiseringen kring ämnet som föräldrarna upplevde 

finns, samt att det neutraliserades (Bellhouse et al., 2018; Miller et al., 2019). Då 

cirka hälften av alla graviditeter slutar i missfall (Borgfeldt et al., 2019; WHO, u.å.), 
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vore det därmed viktigt att avdramatisera ämnet även i samhället och försöka ta bort 

den upplevda stigmatiseringen. Det skulle underlätta för de drabbade föräldrarna, då 

okunskap och fördomar kring missfall kan minska. Således kan känslor likt ångest 

minska om det blir en större förståelse kring missfall. 

Det framkom även att det underlättade för föräldrarna när de fick berätta om sina 

upplevda känslor (Chavez et al., 2019; Emond et al., 2019; Meaney et al., 2017; 

Miller et al., 2019). Känslomässiga reaktioner är vanligt förekommande, vilket är väl 

känt sedan länge (Ramsden, 1995; Robinson, 2014). Att därmed få stöd där 

föräldrarna erhåller hjälp är viktigt (Bellhouse et al., 2018; Emond et al., 2019; Koert 

et al., 2019). Trots att det skiljer sig flera år mellan litteraturstudiens resultatartiklar 

och tidigare studier, är föräldrarnas emotionella upplevelse densamma vid ett missfall 

(Bellhouse et al., 2018; Chavez et al., 2019; Emond et al., 2019; Miller et al., 2019; 

Ramsden, 1995). Det kan således antas att när föräldrar får reda på att de genomgår 

samt genomgått ett missfall, kommer individerna uppleva samma emotionella känslor 

och reaktioner oavsett tidpunkt eller vårdens utveckling när missfallet inträffat. Detta 

styrks av Robinson (2014) som menar att känslor och reaktioner efterlämnande av ett 

missfall förekommer, då föräldrarna oavsett fått en anknytning till barnet. Trots att de 

emotionella reaktionerna är liknande hos föräldrar, framkommer det i studiens resultat 

flera sätt där vården underlättar. Att erhålla stöd av vården visar sig i resultatet vara 

viktigt och önskvärt för att hantera förlusten. Föräldrarna sökte stöd från partner, 

anhöriga och närstående när stödet från vården upplevdes vara otillräckligt 

(Andersson et al., 2012; Bellhouse et al., 2018; Emond et al., 2019; Miller et al., 

2019). Föräldrarna är i behov av stöd och rådgivning, vilket är känt sedan tidigare 

(Adolfsson, 2009; Murphy & Merrell, 2008; Ramsden, 1995) och därför ska 

sjuksköterskan stödja föräldrarna utifrån parets individuella behov (Adolfsson, 2009; 

Murphy & Merrell, 2008). Det förekommer således ett problem, då föräldrarna istället 

får stöd från familj, partner och närstående, eftersom de upplever att stödet från 

vården är otillräckligt. Problemet är att de närstående kan sakna den professionella 

kompetens som vårdpersonal har och kan således inte ge det optimala stödet. 

Borgfeldt et al. (2019) betonar vikten att paret får professionellt stöd efter en förlust i 

form av missfall. Problemet kan minskas genom att vården erbjuder mer stöd och i 

olika former, som exempelvis stödgrupper, vilket föräldrar uppskattar (Meaney et al., 

2017), men även psykologiskt stöd (Koert et al., 2019) och emotionellt stöd i form av 

samtal med vårdpersonal (Chavez et al., 2019; Emond et al., 2019; Meaney et al., 

2017; Miller et al., 2019). 

Swansons (1991) teori kan vägleda sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet vid missfall. 

Trots att det var närmare 30 år sedan teorin publicerades, kan teorin fungera som ett 

stöd vid omvårdnad i samband med missfall även idag. Teorin och litteraturstudiens 

resultat är samstämmiga vad gäller att sjuksköterskan ska vara närvarande samt ha 

förståelse för hur ett missfall påverkar individen och möta de drabbades känslor. 

Kategorin erfarenheter av sjukvårdsmiljön och vårdpersonalens bemötande visar att 
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föräldrarna upplevde ett gott bemötande när vårdpersonal visade empati (Cullen et al., 

2017) samt när föräldrarna fick möjlighet att samtala kring sina känslor med 

vårdpersonal (Emond et al., 2019). Swansons (1991) teori belyser även att 

sjuksköterskan ska finnas där för att ge stöd och trygghet samt att hjälpa individen att 

bearbeta händelsen. Detta lyfts i kategorin erfarenheter av stöd från vården, där 

föräldrarna uttryckte ett behov av stöd från vårdpersonal (Bellhouse et al., 2018; 

Emond et al., 2019; Koert et al., 2019). Att sjuksköterskan ska hjälpa föräldrarna att 

bearbeta händelsen återfinns även i resultatet under kategorin erfarenheter av 

information från vården. Sista steget i Swansons (1991) teori är att hjälpa de drabbade 

att se mening i livet, vilket blir tydligt i kategorin erfarenheter av stöd från vården, 

där föräldrarna får copingstrategier från vården för att hantera förlusten (Koert et al., 

2019). Teorin baseras på kvinnors upplevelser av missfall (Swanson, 1991) och denna 

litteraturstudie visar även att teorin kan appliceras på båda föräldrarna, då båda 

föräldrarna påverkas av missfallet och att liknande omvårdnadsåtgärder efterfrågas av 

båda föräldrarna (Cullen et al., 2017; Cullen et al., 2018; Emond et al., 2019; Koert et 

al., 2019; Meaney et al., 2017). 

I litteraturstudiens resultat belyses föräldrars erfarenhet av vården vid missfall. 

Utifrån föräldrarnas upplevelser och erfarenheter kring styrkor och svagheter med 

vården i samband med missfall ges möjlighet till ytterligare utveckling och förbättring 

av hälso- och sjukvården. 

Konklusion 

Litteraturstudiens visar att båda föräldrarna är i behov av vård vid missfall, men att 

det förekommer brist i vården i samband med missfall, där ytterligare information och 

mer stöd i olika former efterfrågas. Missfall innebär en stor emotionell och psykisk 

påverkan där båda föräldrarna upplever behov av bekräftelse, empati och förståelse 

från sjuksköterskan. För en god och professionell vård ska sjuksköterskan informera, 

möta föräldrarnas tankar och funderingar, erbjuda och ge stöd samt uppföljningsvård. 

Implikation 

Styrkorna och svagheterna som lyfts fram genom föräldrars erfarenheter i 

litteraturstudiens resultat påvisar att vården kring missfall kan förbättras. Syftet med 

litteraturstudien var att belysa föräldrars erfarenheter av vården vid missfall, detta för 

att god vård vid och efter missfall inkluderar båda föräldrarnas erfarenheter. 

Sjuksköterskan är i behov av utbildning kring vad ett missfall innebär för båda 

föräldrarna samt föräldrarnas behov av omvårdnad vid missfall. För att nå en 

tillfredsställande omvårdnad vid missfall kan Swansons teori användas likt ett verktyg 

i vården av båda föräldrarna. Omvårdnaden kan även förbättras genom att utveckla 

riktlinjer om föräldrarnas behov vid missfall, detta för att försäkra sig om att optimal 

vård ges och erbjuds till föräldrarna. Ytterligare kan standardvårdplaner införas för att 

kvalitetssäkra vården. För att nå en tillräcklig kunskap kring ämnet kan det vara av 
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nytta att forska kring omvårdnadsåtgärder som påverkar föräldrarnas erfarenheter. 

Detta för att erhålla kunskap kring optimal vård vid missfall. Eftersom de flesta 

missfallen avslutas i hemmet idag vore det av betydelse att ytterligare beforska vad 

det innebär för föräldrarna med detta för att på så sätt lättare kunna utveckla vården 

och bemöta dem på ett så bra sätt som möjligt.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed Academic Search Elite 

Missfall 
Abortion, spontaneous 

[ämnesord] 

Abortion, spontaneous 

[Mesh] 

Miscarriage [fritext]  

Spontaneous abortion [fritext] 

Föräldrar Parent* [fritext] Parent* [fritext] Parent* [fritext] 

Par 
Couple* [fritext] 

Partner* [fritext] 

Couple* [fritext] 

Partner* [fritext] 

Couple* [fritext] 

Partner* [fritext] 

Erfarenhet  Experienc* [fritext] Experienc* [fritext] Experienc* [fritext] 

Vård 
Care [fritext] 

Nurs* [fritext] 

Care [fritext] 

Nurs* [fritext] 

Care [fritext] 

Nurs* [fritext] 
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*Siffror inom parantes visar antalet dubbletter från tidigare sökningar.

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-10-22 Cinahl 

abortion, spontaneous [ämnesord] 

AND experienc* AND care OR 

nurs* AND parent* OR couple* 

OR partner* 

Limits: 2009-2019, Peer reviewed 40 22 10 7 

2019-10-22 PubMed 

abortion, spontaneous [Mesh] 

AND experienc* AND care OR 

nurs* AND parent* OR couple* 

OR partner* 

Limits: 2009-2019 47(13)* 18 5 1 

2019-10-22 

Academic 

Search Elite 

spontaneous abortion OR 

miscarriage AND experienc* AND 

care OR nurs* AND parent* OR 

couple* OR partner* 

Limits: 2009-2019, Peer reviewed 91(35)* 17 9 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt  

Artikel 1 

  

Referens Andersson, I-M., Nilsson, S. & Adolfsson, A. (2012). How women who have experienced one or 

more miscarriages manage their feelings and emotions when they become pregnant again: a 

qualitative interview study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(1), 262–270. 

doi:10.1111/j.1471-6712.2011.00927.x 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Studiens syfte var att undersöka hur kvinnor som har genomgått missfall en eller flera gånger 

hanterar deras känslor när de blir gravida igen.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Induktiv ansats 

Urval 13 kvinnor deltog i studien. Inklusionskriterier var att kvinnan skulle prata svenska, vara över 18 

år gammal, vara i graviditetsvecka 9–12 samt varit med om minst ett tidigare missfall.  

Datainsamling Intervjuerna hölls mellan åren 2002–2006 och innehöll en fråga. Intervjuerna hölls i ett 

konsultations rum på en gynekologisk avdelning i ett svenskt sjukhus. Intervjuerna spelades in 

digitalt och varade mellan 12 till 60 minuter. Intervjuerna transkriberades ord för ord. 

Dataanalys De transkriberade intervjuerna lyssnades på upprepade gånger av barnmorskestudenter. 

Huvudinnehållet i intervjuerna granskades av forskarna av studien. Det meningsfulla av den 

insamlade datan valdes ut och delades upp till ord och fraser, vilka svarade till syftet av studien. 

Innehållet kodades. Barnmorskestudenter läste igenom materialet för att stärka trovärdigheten av 

studien. Kategorier och subkategorier togs fram.  

Bortfall Diskuterades ej.  

Slutsats Kvinnor som blev gravida efter tidigare missfall tenderade att hantera sina känslor på egen hand. 

Kvinnorna tog avstånd från deras nuvarande graviditet för att distansera sig, fall de skulle 

genomgå ytterligare ett missfall. Kvinnorna upplevde ultraljudsundersökning betryggande för 

säkerhetsställande att allt är normalt med graviditeten. Deltagarna upplevde känsla av isolering 

och ensamhet och var i behov av stöd från familj, vänner och sjukvården.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 85% grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson & Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

  

Referens Bellhouse, C., Temple-Smith, M. J. & Bilardi, J. E. (2018). ”It’s just one of those things people 

don’t seem to talk about…” women’s experiences of social support following miscarriage: a 

qualitative study. BMC Women’s Health, 18(1), 1–14. doi:10.1186/s12905-018-0672-3  

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka kvinnors erfarenheter av socialt stöd efter ett missfall i syfte 

att öka medvetenheten kring kvinnors emotionella behov av stöd efter missfall.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Deskriptiv design 

Urval 15 kvinnor deltog i studien. Inklusionskriterier var kvinnor i åldern mellan 18 till 50 år vilka 

upplevt minst ett missfall de senaste tre månaderna till tio åren. Deltagarna skulle även ha en god 

engelsk språkförståelse.  

Datainsamling Datan samlades in mellan november 2016-februari 2017 genom forskarnas nätverk, 

stödorganisationer för missfall samt med snöbollsmetoden. Intervjuerna hade semistrukturerade 

frågor och genomfördes i person eller via telefonsamtal och varade i 42–78 minuter. Intervjuerna 

spelades digitalt in och transkriberades ord för ord. Efter 15 intervjuer ansågs datainsamlingen 

vara komplett. 

Dataanalys Forskarna samlades regelbundet för att diskutera och granska den insamlade datan. En temaanalys 

gjordes där forskarna identifierade mönster och teman från den insamlade datan. Den primära 

forskaren läste igenom varje transkriberade intervju och kodade innehållet manuellt till teman och 

underteman. Transkripten fördes även in i programvaran N-Nivo 9 för hantering av datan. Den 

primära forskaren läste datan åter igen och jämförde likheter och skillnader mellan undertemana. 

Två sekundära forskare undersökte fem transkriberade intervjuer var, för att nå förståelse och ta 

bort bias.  

Bortfall Diskuterades ej. 

Slutsats Kvinnorna upplevde både positiva och negativa upplevelser av det sociala stödet efter ett missfall. 

Kvinnans partner identifierades stöttande och beskyddande. Andra kvinnor som genomgått 

missfall upplevdes av kvinnorna hjälpsamma och stödjande. Däremot upplevde vissa kvinnor 

känsla av obekvämhet när de pratade om händelsen, vilket i sin tur ledde till en känsla av isolering 

och ensamhet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 81% grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson & Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

  

Referens Chavez, M. S., Handley, V., Jones, R. L., Eddy, B. & Poll, V. (2019). Men’s Experiences of 

Miscarriage: A Passive Phenomenological Analysis of Online Data. Journal of Loss and Trauma, 

24(7), 664–677. doi:10.1080/23802359.2019.1611230 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att förstå upplevelsen av 31 manliga deltagare, vars partner haft ett 

missfall. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats  

Fenomenologisk metod 

Urval 31 män deltog i studien. Urvalet kom från en sekundär datainsamling från bloggar, webbforum 

samt chattar på internet. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha upplevt ett missfall 

tillsammans med sin partner samt att de skulle antingen ha publicerat ett inlägg eller svarat på 

frågor kring sin upplevelse på nätet.  

Datainsamling Datainsamlingen skedde från oktober 2017-juli 2018 med inlägg skrivna och publicerade mellan 

februari 2016-juli 2018. Datan hittades genom sökning med olika termer och fraser relaterade till 

syftet.  

Dataanalys Den insamlade datan analyserades i sex steg enligt Colaizzi’s fenomenologiska metod. Två av 

forskarna läste all data separat för att få en överblick över den insamlade datan över männens 

upplevelser. Forskarna reducerade sedan datan till påståenden, vilket reflekterade deltagarnas 

upplevelser. Dessa påståenden organiserades sedan i kategorier vilka i sin tur delades in i olika 

teman. 

Bortfall Diskuterades ej.  

Slutsats De framkom till fyra teman där första temat var isolering där männen kände att de inte längre var 

sammankopplade med deras partner då de inte genomgått samma process samt att de inte fick 

tillräckligt med stöd från vårdpersonalen. Det andra temat handlade om att männen i studien kände 

sig överväldigade över det oväntade missfallet samt att de upplevde starka känslor i samband med 

det. Det tredje temat belyste männens upplevda roll som stödjande och beskyddande för sin 

partner i samband med missfallet. De ville visa sig starka inför sin partner. Det sista temat beskrev 

copingstrategier för att hantera missfallet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 79% grad II vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson & Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

  

Referens Cullen, S., Coughlan, B., Casey, B., Power, S. & Brosnan, M. (2017). Exploring parent’s 

experiences of care in an Irish hospital following second-trimester miscarriage. British Journal of 

Midwifery, 25(2), 110-116. doi:10.12968/bjom.2017.25.2.110 

Land  

Databas 

Irland  

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka föräldrars erfarenheter av sjukhusvård vid ett missfall under 

den andra trimestern.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats  

Etnografisk design  

Urval 14 deltagare varav nio kvinnor och fem män deltog i studien. Deltagarna skulle ha upplevt ett 

missfall under den andra trimestern och vårdats på ett stort sjukhus i Dublin. Barnmorskor på 

sjukhuset valde ut lämpliga deltagare till studien.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes mellan oktober 2015 – februari 2016. Intervjuerna 

genomfördes på olika lokalisationer mellan 7–23 månader efter missfallet.  

Dataanalys Datan analyserades genom användning av ett dataanalysprogram med ett tematiskt nätverk.  

Bortfall Diskuterades ej. 

Slutsats Två teman framkom, behov vid klinisk vård samt upplevelsen av det sociala i samband med 

missfall. Föräldrarna belyser vikten av empatisk och personcentrerad vård samt bekräftelsen av 

deras verkliga förlust. Föräldrar beskriver även vikten av ödmjukhet och vårdpersonalens 

medvetenhet kring situationen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 74% grad II av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson & Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Cullen, S., Coughlan, B., McMahon, A., Casey, B., Power, S. & Brosnan, M. (2018). Parents’ 

experiences of clinical care during second trimester miscarriage. British Journal of Midwifery, 

26(5), 309-314. doi:10.12968/bjom.2018.26.5.309 

Land  

Databas 

Irland  

Cinahl  

Syfte Syftet med studien var att undersöka föräldrars erfarenheter av sjukhusvård i samband med ett 

missfall under andra trimestern, från diagnos till uppföljning.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats  

Etnografisk design  

Urval 14 föräldrar varav fem män och nio kvinnor. Inklusionskriterier för studien var föräldrar som 

genomgått ett missfall under den andra trimestern och vårdats på mödravårdsavdelningen på ett 

stort sjukhus i Dublin.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes där de 12 föräldrarna intervjuades separat och ett par 

intervjuades tillsammans enligt deras önskemål. Intervjuerna spelades in och transkriberades ord 

för ord.  

Dataanalys De transkriberade intervjuerna analyserades genom ett program för dataanalys för att få fram olika 

typer av teman. 

Bortfall Diskuterades ej.  

Slutsats Föräldrarna önskade en effektiv, empatisk och klinisk vård vilken är personcentrerad och möter 

deras upplevda behov. Dessa aspekter upplevs ha en positiv inverkan på deras erfarenhet av 

vården i samband med missfall.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 81% grad I vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson & Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Emond, T., Montigny, F. & Guillaumie, L. (2019). Exploring the needs of parents who experience 

miscarriage in the emergency department: A qualitative study with parents and nurses. Journal of 

Clinical Nursing, 28(9/10), 1952–1965. doi:10.1111/jocn.14780 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Studiens syfte var att belysa hur föräldrar upplever missfall på en akutvårdsavdelning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Fenomenografisk metod 

Urval 26 deltagare intervjuades. Av dessa var 17 föräldrar, sju akutsjuksköterskor samt två chefer för 

akutsjukvårdsavdelningen. Inklusionskriterier för att delta i studien var föräldrar äldre än 18 år och 

hade upplevt ett missfall i graviditetsvecka <20 under de senaste 3 åren samt uppsökt akutsjukvård 

av denna orsak. Exklusionskriterier var föräldrar vilka jobbat som sjuksköterskor på den aktuella 

akutsjukvårdsavdelningen. Inklusionskriterier för sjuksköterskorna var att de var tvungna att vara 

sjuksköterskor på den aktuella akutsjukvårdsavdelning samt vårdat föräldrar som har genomgått 

ett missfall. För sjuksköterskechefen på avdelningen var kraven att vara chef på den aktuella 

avdelningen. 

Datainsamling Deltagarna blev intervjuade utifrån semistrukturerade frågor. Intervjuerna varade i genomsnitt 50 

minuter där samtliga spelades in och sedan transkriberades fullständigt. Intervjuerna genomfördes 

på franska och översattes sedan av en professionell översättare till engelska. Deltagarna fick själva 

välja intervjuplats. 

Dataanalys De transkriberade intervjuerna lästes igenom i sin helhet flera gånger för att identifiera olika 

kategorier och underkategorier. Varje kategori och underkategori inkluderade information om 

villkor som antingen hindrade eller underlättade föräldrarnas upplevelser, reaktionerna på dessa 

samt deltagarnas rekommendationer angående omvårdnadsåtgärder. 

Bortfall Diskuteras ej. 

Slutsats Föräldrar i studien upplevde ett fysiskt, kognitivt och emotionellt behov efter missfall. De 

huvudsakliga fysiska behoven var att minska tiden det tar ett utföra diagnostiska tester samt att få 

en uppföljningstid hos vårdpersonal. De kognitiva behoven innebar mer detaljerade förklaringar 

vid diagnostiken samt mer information både, muntlig och skriftlig. De emotionella behoven var 

personcentrerad vård, stöd från partner samt ensamhet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 85% grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson & Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Koert, E., Malling, G. M. H., Sylvest, R., Krog, M. C., Kolte, A. M., Schmidt, L. & Nielsen, H. S. 

(2019). Recurrent pregnancy loss: couples’ perspectives on their need for treatment, support and 

follow up. Human Reproduction, 34(2), 291–296. doi:10.1093/humrep/dey362 

Land  

Databas 

Danmark  

Academic Search Elite  

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar som blir hänvisade till eller besöker kliniker för 

återkommande förluster vid graviditet tror att deras vårdbehov ser ut relaterat till behandling, stöd 

och uppföljning.    

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Tvärsnittsstudie med en temaanalys  

Urval Tretton par intervjuades. Deltagarna skulle upplevt återkommande graviditetsförluster och nyligen 

vara hänvisade till, eller deltagit i programmet för återkommande graviditetsförlust på 

Rigshospitalet i Köpenhamn. Inklusionskriterierna var att paren skulle vara heterosexuella, 

genomgått minst tre graviditetsförluster före graviditetsvecka 12, inga barn eller ett barn före 

dessa graviditetsförluster, villiga att bli intervjuade på engelska samt att deltagarna inte var 

gravida i nuläget.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer hölls på Rigshospitalet i Köpenhamn under en tvåmånadersperiod år 

2017-2018. Paren blev intervjuade tillsammans och intervjuerna varade i genomsnitt 91 minuter. 

Intervjuerna genomfördes av den första författaren och transkriberades ord för ord.  

Dataanalys En temaanalys med en iterativ process användes. De transkriberade intervjuerna lästes i detalj 

flera gånger av den första författaren. Texterna kodades och en annan forskare läste innehållet av 

två av de transpirerade intervjuerna för att säkerställa trovärdigheten av dataanalysen. Koder från 

alla intervjuer jämfördes och sammanställdes till olika teman. De olika temana diskuterades och 

ändringar gjordes vid överenskommelse.  

Bortfall Diskuterades ej.  

Slutsats Utifrån intervjuerna formulerades fem teman belysande föräldrarnas perspektiv på deras behov av 

behandling, stöd samt uppföljning efter återkommande graviditetsförluster. Det första temat 

belyste föräldrarnas behov av empati och stöd från vårdpersonal. De beskriver känslan av att varje 

missfall är en förlust och rädslan över att någonting är fel. Det andra temat fokuserade på att 

förlusten drabbar de båda två, där vården även borde inkludera den manliga partnern. I det tredje 

temat beskriver föräldrarna bristen på information där de önskar ytterligare information kring 

orsaker, prevalens och behandling relaterat till återkommande graviditetsförluster. Det fjärde 

temat belyser föräldrarnas behov av tidigare tillgång till tester och behandling vid nästkommande 

graviditet. Det sista teman beskriver föräldrarnas behov av psykologisk hjälp efter återkommande 

graviditetsförlust.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 83% grad 1 vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson & Eiman (2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens Meaney, S., Corcoran, P., Spillane, N. & O’Donoghue, K. (2017). Experience of miscarriage: an 

interpretative phenomenological analysis. BMJ Publishing Group, 7(3), 1–7. 

doi:10.1136/bmjopen-2016-011382 

Land  

Databas 

Irland 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att utforska erfarenheter från de som upplevt ett missfall, med fokus på mäns 

och kvinnors berättelser om missfall. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Fenomenologisk metod 

Urval Sexton personer deltog i studien, varav tio var kvinnor och sex var män. Av deltagarna var fyra av 

dem ett par. Urvalet rekryterades ursprungligen från en lista av kvinnor vilka tidigare deltagit i en 

studie beträffande missfall och gett godkännande till att bli kontaktade för framtida forskning. 

Studien ägde rum på en mödravårdsavdelning på ett stort irländskt sjukhus. Inklusionskriterier för 

att få delta i studien var ålder 18 år eller äldre samt upplevt ett eller flera missfall.  

Datainsamling Intervjuerna var utformade efter semistrukturerade frågor och deltagarna blev intervjuade 

individuellt. Intervjuerna genomfördes antingen i ett rum på sjukhuset eller på en lokalisation 

lämplig för deltagaren. En av intervjuerna genomfördes via telefon då deltagaren önskat detta. 

Varje intervju spelades in digitalt och alla anteckningar gjordes direkt efter varje intervju. Varje 

intervju varade i genomsnitt 43 minuter. 

Dataanalys De insamlade intervjuerna samt anteckningarna lyssnades på och lästes flera gånger. Under- och 

överordnade teman identifierades och man sökte efter mönster och kopplingar i alla intervjuer. 

Slutligen skapades en huvudtabell över sex teman. Alla analyser utfördes av den primära 

författaren med hjälp av programvaran Nvivo V.10. Resultatet från analyserna presenterades sedan 

för resterande författare för granskning. 

Bortfall Diskuteras ej. 

Slutsats Slutsatsen av studien belyser att en grundläggande undersökning av de bakomliggande orsakerna 

till missfallet önskas samt uppföljande vård av de som genomgått missfall vid efterföljande 

graviditeter. Även tillhandahållande av information samt stödjande rådgivning är viktigt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 83% grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson & Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

Referens Miller, E. J., Temple-Smith, M. J. & Bilardi, J. E. (2019). ’There was just no-one there to 

acknowledge that it happened to me as well’: A qualitative study of male partner’s experience of 

miscarriage. PLoS ONE, 14(5), 1-20. doi:10.1371/journal.pone.0217395 

 

Land  

Databas 

Sydafrika  

Academic Search Elite  

Syfte Studiens syfte var att studera kunskapsklyftan i Australiens litteratur genom att undersöka missfall 

från ett manligt perspektiv och mäns behov för ytterligare stöd.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats  

Deskriptiv design  

Urval Tio australienska män vars partner genomgått minst ett missfall eller extrauterin graviditet. 

Missfallet ska ha inträffat mellan tidsintervallet tre månader till tio år sedan. För att delta i studien 

skulle deltagarna vara bosatta i Australien. Urvalet rekryterades genom forskarens kontaktnätverk 

i form av vänner, kollegor och familj, deltagare tidigare studier om missfall samt reklam om 

studien på Facebooksidan Bears of Hope.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes på telefon mellan februari-april 2018. Intervjuernas 

längd varierade mellan 18–57 minuter. Intervjuerna bestod av demografiska frågor samt öppna 

och stängda frågor.  

Dataanalys Intervjuerna var digitalt inspelade och transkriberades ord för ord. Detaljerade anteckningar 

samlades in från varje intervju. Författarna samlades varje vecka för att granska den preliminära 

datainsamlingen och för att diskutera teman och data från ytterligare intervjuer. Författarna har 

kodat varje transskript, vilka undersöktes för att urskilja likheter och olikheter vilka sedan 

kategoriserades i teman och underteman.   

Bortfall Diskuterades ej.  

Slutsats Utifrån intervjuerna formulerades fem teman. Hur män kände sig inombords, där männen i studien 

beskrev den emotionella och psykiska påverkan missfallet hade. Den stödjande rollen för deras 

partner där männen upplevde att de var tvungna att finnas där för sin partner och på så vis sätta 

sina egna känslor åt sidan. Copingstrategier för att hantera missfallet, där de bland annat önskade 

mer information kring orsaker bakom missfallet. Det fjärde temat belyste männens upplevelser av 

otillräckligt stöd från vårdpersonal och det sista temat beskrev vikten av att dela med sig av sin 

upplevelse samt erfarenhet av missfallet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 79% grad II av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson & Eiman (2003).  
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