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 Lilla ängelns dans 

 

 Nu far han rakt upp i himlen, vår lilla älskade son. 

 Där ber han för sina syskon, dom har vi också i lån. 

 Kroppen dör och försvinner men själen söker sig 

 hit till en fågel i skogen, till en förgätmigej. 
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SAMMANFATTNING 

 

Varje år förlöses barn som är döda vid födelsen, s.k. intrauterin fosterdöd. Antalet barn motsvarar 

i Sverige c:a tre till fyra per 1000 förlossningar per år. Första juli år 2008 kom registreringen av 

dött barn vid födseln att få ny innebörd i enlighet med internationell praxis, dvs. gränsen för vad 

som är ett barn sattes vid 22 kompletta graviditetsveckor. Orsaker till intrauterin fosterdöd är 

skiftande. Vid c:a 10 -15 procent av fallen förblir orsaken till barnets död okänd. Tidigare 

forskning har funnit att vårdpersonalens bemötande och handlande, av såväl kvinnan som av 

hennes partner, är betydelsefull i den kaotiska situation som uppstår i samband med intrauterin 

fosterdöd. Föräldrarna behöver stöd, inte bara i mötet med barnet, utan också för att kunna 

separera från barnet. För att tillgodose omvårdnaden och omhändertagandet av föräldrar som mist 

sitt barn före födelsen finns riktlinjer framtagna. Föreliggande arbetes författare är verksamma 

som barnmorskor på en förlossningsavdelning där möten med kvinnor som föder ett dött barn 

innefattas i omvårdnadsarbetet. Trots vägledande riktlinjer är vår erfarenhet den, att 

vårdpersonalens handlande ändå kan upplevas som kränkande och/eller sårande av de drabbade 

föräldrarna utan personalens egen medvetenhet om de egna handlingarnas effekt.

Syftet med föreliggande arbete var därför att beskriva kvinnors upplevelse av omvårdnaden i 

samband med intrauterin fosterdöd utifrån begreppen ledsen, arg och sårad. 

Materialet i föreliggande arbete byggde på en av frågorna i en webbaserad enkät som under en 

begränsad period vänt sig till alla kvinnor som mist ett barn före födelsen. En kvalitativ 

analysmetod med deduktiv ansats användes då forskningsfrågan löd: ”Är du idag ledsen, arg eller 

sårad för något som personalen gjorde i samband med ditt barns födelse?”. Av resultatet framgick 

att de tillfrågade kvinnorna kände sig ledsna då personalen brast i sitt stöd när det gällde den 

fysiska kontakten med det döda barnet och deras anknytning till det. De kände besvikelse över att 

personalen vare sig bekräftade eller stärkte deras moderskap. Arga känslor infann sig när 

personalen visade brist på inlevelseförmåga och förståelse och inte alltid haft kännedom om att 

de fött ett dött barn och därmed behandlat dem som övriga mödrar. Kvinnorna kände sig sårade 

när personalen visade brist på respekt och uppträdde kränkande, men också vid de tillfällen 

personalen skapade en känsla av att ha övergivit kvinnorna.  

En övergripande slutsats är att omvårdnadsbehovet hos de drabbade kvinnorna och deras familjer 

inte helt tillgodosetts av vårdpersonalen. Resultatet visar att omvårdnaden i samband med 

intrauterin fosterdöd därför behöver individualiseras och bedrivas patientcentrerat. Ytterligare en 

slutsats är att det är av stor vikt för kvinnan att bli bekräftad i sitt moderskap. Resultatet visade att 

personalen inte hade förmåga att stödja kvinnorna i detta.  

 

 

Nyckelord: intrauterin fosterdöd, anknytning, moderskap, patientcentrerad omvårdnad 
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INLEDNING 

 

Varje år förlöses barn som är döda vid födelsen, s.k. intrauterin fosterdöd. Socialstyrelsen (2009) 

anger att antalet barn i Sverige, som föds döda per år motsvarar c:a tre till fyra per 1000 

förlossningar. Det är en siffra som varit relativt konstant sedan år 1985. 

 

BAKGRUND 

 

År 1973 började Socialstyrelsen samla in uppgifter till ett medicinskt födelseregister om 

barnafödandet i Sverige. Första juli år 2008 kom registreringen av dött barn vid födelsen att få ny 

innebörd. Innan dess registrerades döda barn, födda före graviditetsvecka 28, som missfall och 

anmäldes därför inte till det medicinska födelseregistret. Ändringen innebar, i enlighet med 

internationell praxis, att 22 kompletta graviditetsveckor blev gränsen för vad som är ett barn 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

Definition av och orsaker till intrauterin fosterdöd 

Intrauterin fosterdöd innebär att ett barn vid framfödandet är utan livstecken (Petersson & 

Stephansson, 2008). 

 

Orsaker till intrauterin fosterdöd är skiftande. Missbildningar, komplikationer i 

placenta/navelsträng, infektioner hos barnet och den gravida kvinnan samt annan sjukdom hos 

den gravida kvinnan, är några av dem.Vid c:a 10 -15 procent av fallen förblir orsaken till barnets 

död okänd (Socialstyrelsen, 2009).

 

Både uppbyggnaden av mödrahälsovården i Sverige i början av 1940-talet och de ökade 

möjligheterna att diagnostisera och behandla komplikationer under graviditeten ledde till en 

minskning av intrauterin fosterdöd (Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), 2008). 

 

Diagnostik vid intrauterin fosterdöd 

 

Igångsättning av förlossning när barnet dött intrauterint 

 

På 1930-talet kom rekommendationer om höga doser av östrogen för att starta en förlossning vid 

intrauterin fosterdöd, trots att östrogenets effekt inte var helt klarlagd. Om förlossningsarbetet 

ändå inte startade gavs kinin. I början av 1960-talet blev också oxytocininjektioner tillgängliga. 

De flesta kvinnor kom därigenom att starta värkarbetet efter c:a fyra dagars behandling 

(Kochenour, 1987). 
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Prostaglandiner, som appliceras lokalt i vagina, introducerades i början av 1980-talet. Därmed 

blev igångsättningen av förlossningen mer aktiv (Kochenour, 1987). Prostaglandiner har en 

förmåga att mjuka upp en omogen cervix och är numera en vanlig behandlingsstrategi för att 

starta en förlossning. Hos kvinnor med en mer mogen cervix kan en ballong föras in som, när den 

kuffas upp, dilaterar cervix. När cervix är mjuk och börjat öppna sig används oxytocininfusion 

som värkstimulerande medel (Ekman, 2008). 

 

Riktlinjer kring intrauterin fosterdöd 

Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) följer och sammanställer aktuell forskning 

som leder till riktlinjer för den obstetriska vården. Dessa är framtagna för att uppnå god vård i 

omhändertagandet av bl. a familjer i samband med intrauterin fosterdöd. I dessa riktlinjer 

rekommenderas att igångsättningen av förlossningen ska ske så snart kvinnan själv önskar det. En 

lugn och tillåtande atmosfär ska sedan beredas föräldrarna där de kan känna att de kan tillbringa 

så lång tid som de själva önskar med sitt barn. Vårdpersonal ska hjälpa föräldrarna att samla 

minnen av barnet genom att till exempel ta fotografier, göra hand- och fotavtryck och klippa en 

hårlock. Föräldrarna ska få information och stöd under hela vistelsen. Behovet av speciellt stöd 

till ensamstående kvinnor eller föräldrar med annan kulturell bakgrund ska uppmärksammas. Den 

personal som vårdar föräldraparet har i denna situation inte ansvar över fler förlossningar. 

Möjlighet till fortsatta samtal och stöd efter utskrivningen ska ges (SFOG, 2002).

 

Omvårdnad vid intrauterin fosterdöd 

Synen på omhändertagandet av föräldrar som mist sitt barn före födelsen har förändrats sedan 

slutet på 1960-talet. Bourne (1968) redovisar i en studie över ansvariga läkares syn på och 

uppföljning av kvinnor som fött barn, att läkarna handlat olika beroende på om kvinnorna fött 

levande eller döda barn. De som fött döda barn hade inte blivit erbjudna uppföljande samtal i 

samma utsträckning som de som fött levande barn. Läkarna ansåg dessutom att det bästa för de 

föräldrar, vars barn dött intrauterint, var att de skulle glömma det som skett och gå vidare. 

Läkarna hade också svårt att minnas dessa patienter. Bourne tolkade därför läkarnas beteende 

som att de såg födelsen av döda barn som en ’icke-händelse’ som skulle glömmas bort så fort 

som möjligt. 

 

Cullberg (1966) utförde en retrospektiv intervjustudie med 56 kvinnor som fött ett dött barn eller 

förlorat sitt barn strax efter födelsen. De intervjuades ett till två år efter förlossningen. Resultatet 

visade att en tredjedel av dessa kvinnor hade fått psykiska komplikationer av allvarlig grad. I sin 

slutsats betonar därför Cullberg vikten av att i ovanstående fall få tala ut om sin sorg. Den 

möjligheten skulle inte bara ges under ett läkarsamtal innan hemgång från sjukhuset, utan också i 

ett uppföljande samtal tillsammans med sin partner någon månad efter händelsen. 

 

Numera är normen den att föräldrarna ska få tillbringa den tid de önskar tillsammans med sitt 

döda barn. Att konfronteras med verkligheten anses påbörja sorgearbetet. Det är viktigt att 

föräldrarna erbjuds samtal med berörd personal under vårdtiden på sjukhuset och att återbesök 

planeras innan de lämnar sjukhuset (Rådestad, 1998). 

 

I en nationell studie (Rådestad, Nordin, Steineck & Sjögren, 1996) kring 314 mödrars upplevelse 

av mötet med sitt dödfödda barn och det stöd de fick under och efter födelsen framkom att en 

övervägande del, drygt 90 procent, upplevde att vårdpersonalen visade respekt för det dödfödda 

barnet. Cirka 80 procent av mödrarna upplevde att de också visade barnet ömhet. Utfallet 
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motsvarade, med strax under 90 procent respektive ca 85 procent, resultatet i kontrollgruppen där 

barnen föddes levande. Trots dessa positiva känslor gentemot vårdpersonalens omvårdnad fanns 

dock mödrar som beskrev att de blivit sårade, arga eller ledsna på grund av vårdpersonalens 

beteende (37 procent). Det fanns också mödrar, som i stort sett var nöjda med bemötandet, men 

ändå mindes olustiga händelser flera år senare.  

 

Säflund, Sjögren och Wredling (2004) menar att vårdpersonalens bemötande och handlande, av 

såväl kvinnan och hennes partner, är betydelsefullt i den kaotiska situation som uppstår i 

samband med intrauterin fosterdöd. Föräldrarna behöver stöd, inte bara i mötet med barnet, utan 

också för att kunna separera från barnet. Då den tid föräldrarna tillbringar tillsammans med sitt 

barn alltid upplevs som för kort, oavsett hur många timmar de får vara tillsammans, är 

vårdpersonalens förhållningssätt av stor vikt. Både kvinnan och hennes partner upplever att 

fysisk kontakt med det döda barnet underlättar deras sorgearbete. Att se och hålla barnet och att 

spara minnen och foton av barnet gör det lättare att förstå vad som verkligen hänt. Således är 

vårdpersonalens handlande betydelsefullt för anknytningen till barnet och för sorgeprocessen. 

 

Kvinnans anknytning till och separation från sitt dödfödda barn 

Bowlby (1994) utarbetade en bindningsteori (the attachment theory) där han fann att barnet under 

uppväxttiden utvecklar en varaktig bindning till ett fåtal människor och att förmågan att kunna 

knyta intima emotionella band är grundläggande i människans natur. Förmågan kan ses som en 

huvudaspekt av personlighetens fungerande och är en förutsättning för att senare i livet kunna 

knyta an till andra människor.  

(enligt Holmes, 1993) 

 

 

Den grundläggande benägenhet hos människan i alla åldrar som innebär att känna 

separationsångest uppstår även inför ett eventuellt hot om separation. Stora livshändelser i alla 

åldrar kan orsaka svår separationsångest. När separationen är ett faktum uppstår sorg 

(Bowlby, 1994).  

 

Peppers och Knapp (1980) fann att modern knyter an till sitt barn långt före födelsen och att 

graden av sorg inte står i proportion till hur länge graviditeten pågått alternativt barnet levt 

utanför livmodern vid dödsfallet. När barnet föds och modern får fysisk kontakt fördjupas den 

anknytning som redan funnits prenatalt. Sorgen efter att ha fött ett dött barn är unik för just den 

kvinna som är drabbad. 

 

En väsentlig skillnad mellan en mor som fött ett levande barn och en mor som fött ett dött barn är 

att modern till det levande barnet normalt sett inte behöver hjälp att knyta an till sitt barn.  

Modern till det döda barnet kan däremot behöva hjälp med anknytningen genom att till exempel 

stödjas till att röra det (Säflund, 2003).

Brice (1991) fann att sörjandet av ett barn som dött, är en process i form av fem paradoxer, vilka 

både inom och mellan sig genererar rörelse. Brice ansåg att sorgen är relationsbetingad och en 

möjlighet för modern att strukturera om sin värld när barnet dött. Han ansåg att sorgen inte kan 
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delas in i faser eller efter progression utan att dessa fem paradoxer utgör olika inre tillstånd hos 

modern. Genom relationen mellan paradoxerna övar sig modern successivt i att inte förneka 

barnets död. En av dessa fem paradoxer innefattar hur modern anknyter till samt separerar från 

barnet. Modern påminns om att barnet varit en del av henne genom den tomhet hon upplever i sin 

kropp och livmoder. Hennes ledsamhet, oro och sorg fyller henne samtidigt med upplevelsen av 

det döda barnet och gör det närvarande. Barnets död tvingar fram en oväntad separation och 

moderns minnesbilder av barnet konfronterar henne till slut med den verklighet, där barnet inte 

längre lever.

 

Relationen mellan vårdgivare och patient 

Enligt Holm (2009) karaktäriseras relationen mellan hjälpare och hjälpsökande i viss mån alltid 

av att hjälparen är i en maktposition och att den hjälpsökande hamnar i en beroendesituation. Till 

skydd för den hjälpsökande behöver därför hjälparen inta en professionell hållning. 

 

Professionell hållning 

Professionell hållning definieras av Holm (2001, s. 42) som ”…en ständig strävan att i 

yrkesutövandet styras av det som – på kort och lång sikt – gagnar den hjälpsökande, inte av de 

egna behoven, känslorna och impulserna. Det innebär respekt, intresse, värme, medmänsklighet, 

empati och ett personligt bemötande”. 

 

Holm (2001) lyfter fram följande fem krav som måste ställas på alla som i sin yrkesroll har 

kontakt med hjälpsökande: kunskap, självkännedom, empati, självreflektion och självdisciplin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att förhålla sig professionellt, menar Holm, innebär också att visa respekt för patienten i syfte att 
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skapa trygghet i relationen. Att visa respekt är att behandla patienten som en vuxen person med 

rätt till egna känslor och åsikter. Det är också betydelsefullt att vårdgivaren visar intresse för 

patienten och därmed också visar på vilja att förstå honom eller henne. Viljan att förstå beskrivs 

ofta som att aktivt kunna lyssna på patienten. Det genuina intresset och förmågan att se helheten 

kring det patienten förmedlar, ses som en viktig del i den professionella hållningen. I relationen 

kan vårdgivaren vara personlig, närvarande med sig själv och inställd på att se den andra som en 

person med känslor och erfarenheter. Ett professionellt förhållningssätt är förenligt med att vara 

medmänsklig och personlig utan att för den skull bli privat. Även om den professionella 

hållningen kan fungera som ett skydd för vårdgivaren kan situationen vara så krävande, att den 

ger upphov till känslor av vanmakt och frustration. Dock är det ett krav att patientens behov 

måste sättas i främsta rummet. Beroende på vilken situation som patienten befinner sig i, är en 

fokusering på de egoistiska behoven att vänta. Patienten kan vara helt upptagen med att hantera 

sin rädsla, oro eller hjälplöshet och därför är det inte möjligt för en vårdgivare att begära något 

tillbaka i form av förståelse eller tacksamhet (Holm, 2001).

 

Att bli bemött med respekt är en rättighet som patienten har. Att bli respekterad är viktigt, då det 

påverkar självbilden. Självbilden innehåller allt någon tycker om sig själv, negativt och positivt. 

Med en självbild i balans finns möjligheten att orka intressera sig för omvärlden och andra 

människor och glömma sig själv. I en vårdsituation, som upplevs svår att hantera och där 

patienten är beroende av en vårdgivare, finns risken för att självbilden påverkas. Om då 

vårdgivaren förmår bemöta patienten med respekt, kunskap och kompetens är möjligheten större 

att han eller hon kan bevara sin inre balans och självkänsla (Holm, 2009). 

 

Relationen mellan vårdgivare och patient i samband med intrauterin fosterdöd

Vårdgivarens bemötande av det förlösta döda barnet vägleder föräldrarna i den kaotiska situation 

som uppstår i samband med intrauterin fosterdöd. De egna värderingarna får därför inte påverka 

hans eller hennes handlande. Bemötandet bör på ett ödmjukt och nyanserat sätt vara 

evidensbaserat och patientcentrerat. Mindre vikt bör läggas på standardiserad vård och mer fokus 

på en nära relationsbaserad omvårdnad (Cacciatore, 2010). 

 

Enligt Säflund (2003) kan det ses som en svår balansgång, att som vårdgivare uppmuntra 

föräldrarna att se och hålla sitt döda barn och samtidigt inte tvinga dem och därmed gå över 

gränsen för vad som kan uppfattas som positivt. En lyhörd vårdgivare kan hjälpa till att skapa en 

tillåtande atmosfär, där föräldrarna kan uppleva att de har kontroll över situationen och kan känna 

sig fria att agera kring sitt döda barn.
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Spädbarnsfonden

Spädbarnsfonden (Swedish National Infant Foundation) (www.spadbarnsfonden.se) är en ideell 

förening med syfte att stödja de föräldrar, som mist ett barn men också verka för att rädda fler 

barn till livet. Spädbarnsfonden har också till syfte att informera och utbilda personal inom vård 

och omsorg, som i sin profession möter föräldrar som förlorat sitt barn i samband med intrauterin 

fosterdöd. Fonden stödjer forskning om barns död och barns hälsa. Den utgör också stöd för 

närstående till någon som förlorat ett barn. Spädbarnsfonden är medlem i organisationen 

International Stillbirth Alliance (ISA).

 

Vårdgivarens behov av stöd i samband med omhändertagandet av kvinnor som drabbas av 

intrauterin fosterdöd 

I samband med intrauterin fosterdöd påverkas också vårdpersonalen av den sorg kvinnorna 

drabbats av. Personalen kan uppleva stress, lidande och egen sorg i kontakten med den sörjande 

kvinnan och hennes partner (Limbo & Kobler, 2010; Kavanaugh & Moro, 2006). Stödjande 

åtgärder fordras därför för att vårdpersonalen ska kunna fortsätta ge optimal omvårdnad till den 

drabbade familjen. Åtgärderna kan vara i form av utbildning i stödjande samtal, egen 

samtalskontakt eller stödsamtal i grupp. Dessa stödjande åtgärder har betydelse för hur 

föräldrarna upplever omhändertagandet vid den svåra förlust det innebär att förlora ett barn. Det 

är således av stor vikt att sjukhusen har utarbetade rutiner också för omhändertagandet av sin 

personal (Kavanaugh & Moro, 2006). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) motsvarar i Sverige antalet döda barn i intrauterin fosterdöd 

c:a tre till fyra per 1000 förlossningar och år. För att tillgodose omvårdnaden och 

omhändertagandet av föräldrar som mist sitt barn före födelsen finns riktlinjer framtagna av 

Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) (2002). 

 

Föreliggande arbetes författare är verksamma som barnmorskor på en förlossningsavdelning där 

möten med kvinnor som föder ett dött barn innefattas i omvårdnadsarbetet. Trots vägledande 

riktlinjer är vår erfarenhet den att vårdpersonalens handlande ändå kan upplevas som kränkande 

och/eller sårande av de drabbade föräldrarna, utan personalens egen medvetenhet om de egna 

handlingarnas effekt. 

 

SYFTE 

 

Syftet med föreliggande arbete var att beskriva kvinnors upplevelse av omvårdnaden i samband 

med intrauterin fosterdöd utifrån begreppen ledsen, arg och sårad. 

 

METOD 

 

Föreliggande arbete utgick från en av frågorna i en webbaserad enkätstudie som vände sig till 

kvinnor som mist ett barn före förlossningen. 

 

Val av ansats 

För att uppnå syftet med föreliggande arbete användes en deskriptiv, kvalitativ ansats. Enligt Polit 

och Beck (2008) är den ansatsen nödvändig för att beskriva det som är mångtydigt och subjektivt 
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och därför inte kan mätas, som till exempel upplevelser och känslor. Den kvalitativa ansatsen 

uppfattades i föreliggande fall lämplig då kvinnors upplevelse av omvårdnaden i samband med 

intrauterin fosterdöd skulle beskrivas.

 

Enkätmetoden 

Enkätmetoden är ett strukturerat sätt att samla information med stöd av ett antal frågor av olika 

karaktär. Enkäten kan vara i pappersform men kan också skickas ut via en dator. En webbaserad 

enkät kräver att forskaren har tillgång till en hemsida där enkäten kan läggas ut. Fördelar med en 

webbaserad enkät är möjligheten till interaktiva processer där den svarande bl. a kan få respons 

på sina svar i förhållande till olika skalor, men också se hur andra deltagare har svarat. Det är 

möjligt att både ge och också erhålla information. Ytterligare en fördel är att svaren går att 

bearbeta direkt i datorn. Många deltagare går att nå, vilket dock kan ge ett mindre representativt 

urval om inte gruppen som webbenkäten vänder sig till är väl definierad (Polit & Beck, 2008). 

 

Enligt Trost (2007) kan en enkät konstrueras i flera steg, där det första steget är att i syftet och 

problemformuleringen tydliggöra vad som efterfrågas. Det är också viktigt att bestämma om 

ansatsen ska vara kvalitativ eller kvantitativ. I praktiken kan blandformer uppstå där t ex 

kvantitativa frågor bearbetas kvalitativt. I nästa steg tas beslut om vilken del av populationen som 

ska tillfrågas, vilket representativt urval som ska göras och på vilket sätt. När sedan frågorna ska 

konstrueras kan de vara av olika typ och karaktär, såsom sakfrågor som behandlar faktiska 

förhållanden, attityd och åsiktsfrågor. Tabellariska frågor i form av tabeller med olika 

svarsalternativ är en annan typ. Då retrospektiva frågor används finns möjligheten att svaren blir 

mer eller mindre tillförlitliga beroende på den tillfrågades minne av det som efterfrågas. Dock 

behövs retrospektiva frågor i de flesta enkäter, eftersom bakgrundsfrågor behöver ställas för att 

förstå sammanhanget. 

 

När en enkät konstrueras behöver forskaren ta ställning till hur blandningen av öppna respektive 

slutna frågor ska se ut. Forskaren behöver ställa sig frågor, som bland annat avser vilka språkliga 

möjligheter de svarande har för att svara korrekt, vilken tid finns till förfogande och vilken 

mängd forskning finns i ämnet sedan tidigare. Olika sakkunniga ska vara delaktiga i processen 

både vad gäller innehåll och själva konstruktionen. Enkäten ska sen testas i en pilotgrupp som 

liknar det urval som sen enkäten kommer att rikta sig till.  Efter eventuell korrigering av frågor 

kan enkäten administreras till det tänkta urvalet (Polit & Beck, 2008). 

 

Enkätstudie vänd till kvinnor som mist ett barn före beräknad födelse 

På Spädbarnsfondens hemsida (www.spadbarnsfonden.se) fanns under perioden 2008-03-27 och 

2010-04-01 en webbaserad enkät att besvara. Enkäten vände sig till alla kvinnor som mist ett 

barn före födelsen, oavsett när det hade skett i tiden och oavsett hur många graviditetsveckor som 

gått. Information om enkäten fanns tillgänglig i dagstidningar och på Spädbarnsfondens hemsida. 

Informationen gavs ut vid tre tillfällen under ovan angiven period. Enkäten bestod av 94 frågor 

och tog c:a 30 minuter att fylla i. Cirka hälften av frågorna relaterades till omvårdnaden i 

samband med barnets födelse. Den andra hälften relaterades till minnen av barnet. Enkäten 

besvarades av 1034 kvinnor.

 

I föreliggande arbete kom, genom professor Ingela Rådestad, Sophiahemmets Högskola, en av 

dessa 94 ovanstående frågor att analyseras. Den löd som följer: ”Är du idag ledsen, arg eller 

sårad för något som personalen gjorde i samband med ditt barns födelse?”. De svarande kunde 

http://www.spadbarnsfonden.se/
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svara helt fritt på frågan, dvs. inga fasta svarsalternativ fanns. De svarande kunde även bestämma 

längden på sitt svar. Då frågan innefattade flera begrepp var det av vikt att klargöra hur 

föreliggande arbetes författare valde att tolka dem inför analysen av de olika svaren. Förklaringar 

och synonymer hämtades därför från Nationalencyklopedin, Ordbok (1996). De sattes i sitt 

sammanhang på följande sätt:

 

Ledsen - någon som känner sig nedstämd vanligen på grund av någon motgång – bedrövad, 

dyster, sorgsen, besviken på, förargad på.

 

Arg - känner vrede eller ilska: om människor nästan alltid tillfälligt – förargad, ond, uppretad, 

vred.

 

Sårad - förnärmad, förolämpad, kränkt.

 

Personal - samtliga anställda på en arbetsplats.

 

I föreliggande fall avsågs all personal, oavsett personalkategori, som familjen mötte från och med 

första kontakten med den slutna vården vid misstanke om barnets död och under hela vistelsen på 

sjukhuset efter födelsen. 

 

Samband - något som anknyter eller förbinder vissa företeelser.

 

Med samband avsågs, i föreliggande arbete, de händelser och företeelser som inträffat från och 

med att kvinnan tog kontakt med den slutna vården vid misstanke om barnets död till efter 

barnets födelse.  

 

Urval och urvalskriterier 

Urvalet bestod av 213 kvinnor, som under perioden 2008-01-01 och 2010-04-01 fött ett dött barn 

med en graviditetslängd från 22 kompletta veckor till fullgången graviditet. Det innebar en 

avgränsning tidsmässigt i förhållande till den ovan angivna webbaserade enkäten som helhet. Av 

de kvinnor som besvarade enkäten hade 107 fött ett dött barn år 2008. År 2009 var motsvarande 

siffra 94 och år 2010 var siffran 12. Antalet kvinnor som besvarade enkäten år 2010 var 

följaktligen färre eftersom enkäten avbröts 2010-04-01.

 

Av de totalt 213 kvinnor som urvalet bestod av hade 84 svarat på ett sådant sätt att svaret kunde 

anses relevant att inkludera i föreliggande arbete. Bortfallet av övriga svar berodde på att frågan 

besvarats med ”nej” eller inte besvarats alls, att svaren kunde härledas till känslor och händelser 

som uppkommit i samband med mödravårdstiden eller att svaren ej var tolkningsbara för 

frågeställningen. En annan orsak till bortfall var att barnet dog under förlossningen och därmed 

föll utanför frågeställningen. 

För mer information om urvalet se Figur 1. 
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Figur 1 visar urvalsprocessen 

 

Databearbetning och dataanalys 

Insamlat datamaterial hämtades (i Excel) från originalenkäten på Spädbarnsfondens hemsida 

(www.spadbarnsfonden.se) och utgörs av svar som nedtecknats av kvinnor som fött ett dött barn 

under perioden 2008-01-01 och 2010-04-01.

 

Enligt Polit och Beck (2008) används vanligtvis kvalitativ innehållsanalys för att beskriva 

innehållet i det som berättas för att identifiera framträdande mönster. Då det i föreliggande 

arbetes frågeställning redan återfanns givna mönster användes en deduktiv ansats. Enligt 

Malterud (2009) kan då materialet sägas ha bearbetats ’uppifrån och ner’, i föreliggande arbete 

utifrån givna kategorier som: ledsen, arg och sårad.

 

Författarna till föreliggande arbete fann Malteruds (2009) beskrivning av kvalitativ analysmetod 

vara lämplig och valde därför att följa de steg som rekommenderas i den deduktiva ansatsen. En 

kvalitativ innehållsanalys utfördes enligt nedan. (Bil I).

 

 Det första steget var att bekanta sig med materialet. Det var viktigt att i största möjliga 

mån lägga sin förförståelse åt sidan och koncentrera sig på att få ett helhetsintryck av 

materialet. 

 

1034 kvinnor svarade på frågan 

 i den webbaserade enkäten 

              213 kvinnor  

födde ett dött barn under perioden 

2008-01-01 till 2010-03-27 

129 kvinnors svar 

blev exkluderade  

112 kvinnor 

svarade nej eller 

svarade inte alls 

84 kvinnors svar 

blev inkluderade 

8 kvinnor relaterade 

sina svar till 

mödravårdstiden 

 

6 kvinnors svar var 

ej tolkningsbara 

 

3 kvinnors barn dog 

under förlossningen 
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 Det andra steget var att organisera den text i materialet som var relevant och belyste 

syftets frågeställning, i föreliggande fall de i frågeställningen angivna kategorierna, dvs. 

ledsen, arg och sårad. 

 

 I det tredje steget skedde sedan en systematisk genomgång av materialet, rad för rad, för 

att hitta meningsbärande enheter. Dessa kunde bestå av bl.a. enstaka ord och/eller en 

sammanhängande text som på något sätt bar med sig den kunskap som efterfrågades. 

Enheterna markerades med olika färger för att sedan sorteras in under angivna kategorier 

och systematiseras. De systematiserade meningsbärande enheterna fördes sedan samman 

och bildade underkategorier som placerades in under respektive kategori ledsen, arg eller 

sårad. Under steg 1 till 3 lästes och bearbetades materialet av författarna var för sig och 

därefter tillsammans. Genom detta kunde analysens trovärdighet stärkas då författarna 

kunde kontrollera sin respektive analys mot varandra under varje steg. Under hela 

processen involverades handledaren som kontrollerade att materialet bearbetades korrekt.

 

 Det fjärde och sista steget var rekontextualisering, vilket var nödvändigt för 

tillförlitligheten. Eftersom författarna arbetade med lösryckta textavsnitt måste dessa 

kontrolleras för att resultatet skulle ge en så rättvis bild som möjligt av sammanhanget. 

Citat valdes då också ut som på ett representativt sätt belyste det som beskrivits i texten, 

vilket rekommenderas. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) har all forskning som mål att vinna ny kunskap och öka 

förståelsen för vår värld och om möjligt bidra till positiva förändringar. För att uppnå ökad 

kunskap eftersöks fakta, som kan användas för att lösa såväl teoretiska som praktiska problem 

(kunskapskravet). Bakgrunden till etiska regler för humanforskning ligger i motsättningen mellan 

två allmänt accepterade värden, nämligen värdet av ökad kunskap (kunskapskravet) och värdet av 

att upprätthålla individers handlingsfrihet och integritet (skyddskravet). Skyddskravet har skydd i 

svensk grundlag och innebär således att människor inte får utsättas för psykisk eller fysiskt 

obehag och har rätt till integritet. 

 

Kunskapskravet har beaktats ur följande aspekt: 

Tidigare forskning medger att det fordras ökad kunskap gällande omvårdnaden i samband med 

intrauterin fosterdöd. Föreliggande arbetes författare har i sitt syfte att tillföra utökad kunskap 

inom forskningsområdet, eftersträvat noggrannhet i sin beskrivning av urval, datainsamling, 

analys och den kontext som omger studien, vilket utgör en förutsättning för trovärdighet, enligt 

Polit och Beck (2008).

 

Skyddskravet har beaktats på följande sätt: 

Materialet i föreliggande arbete utgörs av en av frågorna i en nätbaserad studie, vilken i sin tur är 

godkänd av Etiska Kommittén i Lund Dnr 467/2006. De kvinnor, som valt att svara på enkäten, 

är väl informerade om syftet med studien. De IP-nummer, som är kopplat till varje dator, har inte 

sparats, varför inte någon enskild kvinna kan identifieras. Rätten till konfidentialitet har 

respekterats, vilket enligt Olsson och Sörenssen (2007) innebär att inga data sprids som kan 

identifiera personer eller situationer. 
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Malterud (2009) menar att ett viktig forskningsetiskt övervägande är att återge deltagarnas ord så 

noga och så korrekt som möjligt. Dock bör stor försiktighet iakttas då specifika berättelser och 

dialektala uttryck och citat återges, då risken för identifikation på så sätt kan öka. Övervägandet 

har beaktats. 

 

RESULTAT 

 

Föreliggande arbetes resultat beskriver kvinnors upplevelse av omvårdnaden i samband med 

intrauterin fosterdöd utifrån begreppen ledsen, arg och sårad. Resultatet presenteras under 

följande kategorier: Ledsen över handlingar som personalen utfört i samband med barnets 

födelse, Arg över handlingar som personalen utfört i samband med barnets födelse och 

Sårad över handlingar som personalen utfört i samband med barnets födelse.

 

Ledsen över handlingar som personalen utfört i samband med barnets födelse 

De tillfrågade kvinnorna kände sig ledsna över handlingar som personalen utfört i samband med 

barnets födelse när:

 

Personalen brast i sitt stöd till föräldrarna när det gällde den fysiska kontakten med det döda 

barnet och deras anknytning till det 

De tillfrågade kvinnorna kände sig ledsna över att personalen inte visade sig vara tillräckligt 

stödjande när det gällde att hjälpa dem att knyta an till sitt döda barn. Trots att sjukhuspersonalen 

rutinmässigt fotograferat barnet i samband med intrauterin fosterdöd, hade kvinnorna önskat få 

information om möjligheten att ta med en kamera för att på så sätt kunna ta egna bilder. Flera av 

dem saknade bilder på barnet tillsammans med övriga familjen. Att också kunna fotografera 

detaljer av barnet uppgavs vara betydelsefullt. 

 

Jag hade önskat att någon gav oss en kamera så att vi hade kunnat ta bilder. Nu har vi 

bara bilden som sjukhusfotografen tog. 

 

Det var av också av stor betydelse för en del av de tillfrågade kvinnorna att få hjälp att samla 

minnen av sitt barn. De hade velat behålla en hårlock av barnet eller ett avtryck av barnets fot och 

hand. Ibland togs fot- och handavtryck, men personalen frågade inte föräldrarna om de ville delta 

i denna åtgärd, vilket de hade önskat. Föremål som varit i kontakt med barnet behövde och 

önskade några kvinnor ta med sig hem som ett bevis på att barnet funnits till. Den filt som barnet 

varit inlindat i eller barnets mössa och kudde var exempel på sådana föremål. Personalen uppgavs 

ha förlagt några föremål eller också hänvisat till att vissa föremål tillhörde sjukhuset, vilket 

gjorde kvinnorna ledsna.

 

När vår son föddes lades han i en ljusblå filt som tillhörde förlossningen. När vi skulle 

åka hem och lämna honom där, ville jag ha den där filten. Det var ju liksom det enda 

som var hans, som luktade som han. Det fick jag inte, för den var ju deras. Efter 

ångestanfall vid hemkomsten, så fick jag i alla fall filten om jag köpte en ny till dom och 

det gjordes. 

 

Personalens stöd och uppmuntran var av stor betydelse för kvinnorna för att de skulle våga hålla 

och bära sitt döda barn. De behövde även få hjälp att hålla barnet hud mot hud efter födelsen. Hur 
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länge kvinnorna höll sitt barn varierade och berodde på personalens agerande. I de fall där 

personalen brustit i sitt stöd gav kvinnorna i många fall uttryck för besvikelse och ledsnad. 

 

Barnmorskan borde ha frågat om jag ville hålla mitt barn. 

 

Jag kan också ångra att jag aldrig höll min son naken mot min hud. Han var inlindad i 

en filt när jag fick honom och det [hans hud] är något jag saknar att jag inte känt.

 

En kvinna hade inte informerats om vikten av att ta tillvara på tiden tillsammans med sitt barn 

direkt efter förlossningen. Hon hade inte fått information om att barnets kropp skulle utsättas för 

en förruttnelseprocess som efter en tid skulle göra situationen allt mindre lämplig för samvaro. 

 

Önskar att vi fått information om att det längre fram i tiden skulle kunna vara olämpligt 

att se barnet med tanke på barnets förruttnelseprocess och att tillfället att se barnet och 

ta till sig det i anslutning till förlossningen och en tid efteråt bör tas tillvara av oss 

föräldrar. 

 

I efterhand önskade många kvinnor att de blivit erbjudna att själva väga, mäta, tvätta och klä på 

sitt barn som ett led i anknytningen till det. Personalen erbjöd inte kvinnorna att delta i detta utan 

utförde dessa åtgärder själva. 

 

Jag önskar att de inte klätt honom i deras [sjukhusets] kläder. Vi hade egna kläder med, 

men orkade inte byta på honom efter att de redan klätt på honom.

 

Personalen vare sig bekräftade eller stärkte kvinnornas moderskap 

Trots att barnet var dött vid födseln upplevde kvinnorna att förlossningen var en stor händelse i 

deras liv. De var ledsna över att inte ha fått bekräftelse för den känslan och att de heller inte fått 

tala om födelsen som en positiv upplevelse. Personalen hade inte bekräftat deras upplevelse av att 

de fött ett barn. De hade istället fokuserat på det döda barnet och på utredningen kring orsaken till 

dess död. Kvinnorna kände besvikelse över att den stolthet de känt över sitt barn och den 

kapacitet de själva visat prov på, inte bekräftats av personalen. En kvinna var ledsen över att hon 

serverats vanlig frukost istället för ’grattisfika’.

 

Jag hade önskat att få gå igenom förlossningen med barnmorskan under det första 

återbesöket. Förlossningen var bland det största som hänt i mitt liv och ingen i min 

omgivning ville fråga om den. Jag fick aldrig jämföra som andra mammor. På första 

återbesöket fick jag i stället obduktionsresultatet.

 

Kvinnorna blev både ledsna och sårade över att deras barn inte blev lika respekterat som ett 

levande barn. Personalen kunde uppträda på ett sådant sätt att kvinnorna uppfattade det som om 

de inte tog notis om barnet eller helt enkelt ignorerade det. Det var därför viktigt att personalen 

tog i barnet och pratade med det som om det levde. 

 

En kurator kom in till oss och pratade. Han tittade inte på våra pojkar. 
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De tillfrågade kvinnorna fann det också viktigt att personalen utförde alla rutinmässiga 

omvårdnadsåtgärder som till exempel att sätta på blöja och klä barnet. Att bli tillfrågad om att 

klippa navelsträngen, precis som vid en normal förlossning, upplevdes betydelsefullt.

 

Önskar att jag fått klippa navelsträngen istället för personalen. De frågade mig inte ens. 

 

Arg över handlingar som personalen utfört i samband med barnets födelse 

De tillfrågade kvinnorna kände sig arga över handlingar som personalen utfört i samband med 

barnets födelse när:

 

Personalen visade brist på inlevelseförmåga och förståelse 

För flera kvinnor var den första kontakten med förlossningen via telefon. De kände oro över sitt 

barn eller behövde ha kontakt av annat skäl. Flera kände att de var till besvär och därmed inte 

välkomna med sina behov och sin oro. 

 

Några kvinnor hade mött personal som hade svårigheter att lyssna och som visade brist på 

inlevelseförmåga, vilket gjorde dem arga. 

 

När vi ringde till förlossningen, så hade hon som svarade ingen som helst koll på att jag 

skulle upp och föda ett dött barn. Hon tjatade hela tiden om remsan som skulle kolla 

hjärtljuden. Min man, som pratade först, försökte få henne att förstå att barnet var dött. 

Sedan fick jag också prata med henne och jag försökte också få henne att förstå att 

remsan inte behövdes. 

 

Det fanns tillfällen då beskedet om barnets död framfördes på ett sådant sätt att det skapade 

ilska hos kvinnorna. Ett sådant tillfälle var när föräldrarna efter att ha delgetts beskedet om 

att deras barn dött intrauterint fått förslaget att gå ut och äta middag som en möjlighet att må 

bättre. Kvinnorna kunde också få genomgå en lång väntan på att en läkare skulle komma för 

att konstatera att barnet var dött. 

 

Jag är arg och ledsen för att vi, när vi kom in till förlossningen efter en natt med värkar, 

fick vänta för länge (c:a 25 min) på läkaren, som kallades in för att dödförklara vår 

dotter, efter att barnmorskorna konstaterat att de inte kunde hitta några hjärtljud. 

 

Många kvinnor upplevde att de inte fick den vård de var berättigade till på grund av att de bar på 

ett dött barn. Det ledde bl. a till att de inte fick antibiotika i samband med att de fått stigande 

feber och inte heller den smärtlindring de behövde. Andra uppgav att personalen gett dem 

information om att ingen hänsyn behövde tas till barnet när det gällde smärtlindrande medel, 

eftersom det redan var dött. Efter barnets födelse glömde personalen att ordinera och ge det 

läkemedel som vanligtvis ges för att hämma bröstmjölksproduktionen till en av kvinnorna. Det 

gjorde henne arg och sårad.

 

När jag skulle åka hem frågade jag om jag inte skulle ha medicin så att mjölken inte 

satte igång. Jag hade fått en dos kvällen innan. Hon sade då att det behövde inte jag, 

eftersom den [mjölken] utlöses genom att man hör sitt barn skrika. Och det hade ju inte 

jag kunnat göra. Det kändes hemskt att höra.
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 [Personalen kommenterade] Vi behöver inte tänka på barnet för hon är död.

 

Trots att de tillfrågade kvinnorna blivit informerade om hur den kommande förlossningen skulle 

bli, utföll den inte som utlovats, vilket skapade känslor av ilska. De kände sig också arga över att 

information om deras utsatta situation inte nått alla berörda instanser till exempel 

operationsavdelningen. Det skapade missförstånd och de kom att utsättas för personal som inte 

kände till att de hade fött eller skulle föda ett barn som dött intrauterint. 

 

När jag skulle ner och operera bort moderkakan, blev jag gratulerad till att jag fött barn. 

Jag fick tala om innan jag blev sövd att hon hade dött. Detta ska dom veta när jag 

kommer ner. 

 

Situationer återgavs där personal inte tog sitt ansvar för felaktigheter kring information, att 

handlingar inte utfördes enligt rutin, varför ett barns tillhörigheter förlades och fotografier av det 

döda barnet inte togs. När personalen vid sådana situationer också skuldbelade kvinnan, kände 

hon vrede. 

 

Till slut kontaktade barnmorskan mig, hon som var med under förlossningen. Hon sa då 

till mig i telefonen att inga bilder togs och hon skyllde det på MIG! Hon sa att de inte tog 

bilder, eftersom jag inte ville det. Men när jag sa att jag aldrig sagt något som skulle 

kunna tolkas som att jag inte ville ha minnesbilder, så blev hon nervös… 

De tillfrågade kvinnorna kände sig sårade över handlingar som personalen utfört i samband med 

barnets födelse när:

 

Personalen visade brist på respekt och uppträdde kränkande 

De tillfrågade kvinnorna uppgav att personalen uttryckte sig på ett sätt som sårade dem. De 

kunde ta i barnet på, ett för kvinnan, avvikande och respektlöst sätt eller visade en attityd som 

kvinnorna uppfattade kränkande. 

 

Lite ledsen blev jag då de såg att lite skinn lossnat på vår dotters ben och de pratade om 

hur länge hon kan ha legat död. Det gjorde så ont att höra då. 

 

Det fanns också personal som förminskade och bagatelliserade det som skett. I sådana situationer 

beskrevs barnet som ’ett missfall’ oavsett graviditetslängd och fokus kom att i stor utsträckning 

att ligga på praktiska göromål som exempelvis anmälan om barnets död till myndigheterna och 

rutinerna kring dess begravning.

 

Ja, en barnmorska kallade mitt barn för missfallet, trots att barnet föddes i v. 25. Hon sa 

också att ”det fanns saker som var värre”. Det var hemskt att höra henne säga det. 

 

Kvinnorna upplevde att personalen inte alltid agerade med den respekt som borde utgjort grunden 

för deras bemötande, vilket skapade en sorg hos dem. Ett sådant tillfälle beskrevs vara när 

beskedet om barnets död skulle ges. 
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Första kontakten, när barnets död konstaterades, sade läkaren det inte med respekt och 

medkänsla. Han sa ”det är dött, hjärtat slår inte”. Men gav oss ingen kroppskontakt utan 

frågade om vi ville vara ifred. Sen gick han. Det har plågat oss mycket. 

 

Kvinnorna beskrev också situationer då personalen, genom att prata med varandra om helt 

ovidkommande saker, visat brist på respekt för det som skedde i samband med förlossningen. Det 

kunde förekomma skämt mellan personalen, i till exempel operationssalen. Återkommande 

exempel på situationer angavs, där personal ägnade sig åt varandra och sina egna upplevelser av 

det som hänt. 

 

Ambulanspersonalen som körde in mig var med inne på op.salen när det konstaterades 

att bebisen var död. De började krama varandra och trösta varandra/tycka synd om 

varandra vilket kändes helt fel. Skulle ha visat känslorna och sin sorg mot mig istället. 

 

Kvinnorna beskrev också att de känt sig kränkta av läkarens sätt att utföra vaginalundersökningar. 

 

Det var bara en läkare som jag tyckte väldigt illa om. Hon kom in och undersökte mig 

som om jag var en kossa. Man måste som personal tänka på hur fruktansvärt känsligt 

allt är i en sådan situation. 

 

Personalen visade sig vara oförstående inför kvinnornas olika omvårdnadsbehov. En läkare 

visade brist på förståelse för att också deras partner behövde ett sjukintyg för sjukskrivning. Detta 

upplevdes sårande. Ett föräldrapar kände sig kränkta över att deras beslut inte respekterades att 

syskonet inte skulle se det nyfödda döda barnet. 

 

En personal hade svårt att hantera det faktum att vi valde att inte låta vårt stora barn 

komma in och se sitt syskon direkt. Det beslutet tog vi för att vi inte hade berättat vad 

som hänt än utan ville komma hem först för frågor, tröst osv. Hon tjatade om detta flera 

gånger under de stunder hon hade hand om oss trots att vi sa ifrån och förklarade varför 

vi tagit det beslutet. 

 

Det fanns också tillfällen då kvinnorna upplevde att personalen ’stressat på’ det så betydelsefulla 

avskedet och därmed visat att det var dags för dem att ta farväl av sitt barn, vilket upplevdes som 

sårande 

 

Vi kände oss lite stressade när vi skulle ta avsked, när vi skulle gå ifrån henne på 

förlossningen, av personalen. 

 

De tillfrågade kvinnorna kände sig sårade av oklara rutiner kring hur det döda barnet skulle 

omhändertas, då de upplevdes som kränkande. 

 

Det enda jag hade funderingar runt var, varför de hade handskar på sig när de vägde 

och mätte honom (Tänkte på det först när jag kollade på våra fotografier). Men… jag 

har frågat dem i efterhand och de har svarat att det var för de inte visste om han dött av 

någon bakterie eller annat, så de ville inte riskera att sprida dem vidare i såna fall. 
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Personalen skapade en känsla av övergivenhet 

Många tillfrågade kvinnor gav uttryck för en känsla av övergivenhet, vilket upplevdes som 

kränkande, under det vårdtillfälle då barnet föddes. Att vara tvungen att byta rum eller avdelning 

och då möta ny personal som de inte hade någon relation till fick negativa konsekvenser. 

 

Efter att mina värden blev bättre fick jag byta sal. Det vill säga jag bytte personal också. 

Jag kände mig totalt bortglömd. 

 

Kvinnorna kunde få hämta sin mat själv i matsalen där höggravida kvinnor vistades, vilket sårade 

dem. 

När det var mat fick jag hämta maten själv i matsalen dit alla höggravida kvinnor gick. 

 

En känslig situation upplevdes vara den då beskedet gavs om att barnet var dött. Personalen 

kunde då uppträda osäkert och tala otydligt. På förlossningen tog de avstånd från kvinnorna 

genom att vända sig bort mot korridorerna och undvika ögonkontakt, vilket upplevdes som 

kränkande. 

 

Sommarvikarierande kringpersonal (utan erfarenhet) klarade inte av sorgen som även 

drabbade förlossningsavdelningen, så de vek undan med blicken eller gick en omväg då 

vi var i korridorerna. 

En av kvinnorna fick ensam föda fram sitt barn i förlossningssalen, då barnmorskan lämnat 

rummet. 

 

Att dom missade själva förlossningen. Jag födde henne i blöjan eftersom sköterskan inte 

trodde på mig när jag sa att det var dags. [Hon menade att] det inte kunde gå så fort.

 

Den utredning, dvs. de undersökningar och provtagningar som vidtogs i samband med att barnet 

dött intrauterint, kunde enligt de tillfrågade kvinnorna ske i samma lokaler som vården av gravida 

och nyförlösta kvinnor. Kvinnorna beskrev sin sorg över att höra babyskrik från förlossnings-

salarna och att befinna sig bland gravida. 

  

En sak som var oerhört jobbig var att vi fick gå ner på specialistmödravården och ta 

fostervattenprov, bland höggravida kvinnor. Vi bara grät. Att ligga kvar på förlossningen 

var också väldigt jobbigt med alla babyskrik man hörde då de föddes. 

 

Många bland de tillfrågade kvinnorna upplevde det svårt att lämna sitt barn kvar i rummet efter 

att de tagit farväl av det och bestämt sig för att gå hem. Hos en kvinna fanns önskan om att någon 

av personalen tagit med sig barnet ut ur rummet, innan hon själv lämnade det, för att på så sätt 

underlätta avskedet. 

 

Ja, att de lät oss gå och lämna honom ensam i ett rum. De skulle ha tagit ut honom innan 

vi gick. 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Polit och Beck (2008) menar att forskning kring det som är både mångtydigt, subjektivt och inte 

kan mätas, med fördel kan beskrivas med hjälp av en kvalitativ metod. Också i föreliggande fall 

kom den kvalitativa analysmetoden att fungera väl, då syftet vara att beskriva kvinnors 

upplevelse av omvårdnaden i samband med intrauterin fosterdöd utifrån begreppen ledsen, arg 

och sårad. 

 

Ur en nationell enkät, som besvarades av 1034 kvinnor via Spädbarnsfondens hemsida, 

(www.spadbarnsfonden.se), kunde svar på den med syftet överensstämmande frågeställningen 

hämtas. Polit och Beck (2008) menar att fördelen med att använda en webbaserad enkät är att 

många deltagare går att nå. Samtidigt begränsas svarsmöjligheten, enligt Trost (2007), för de 

personer som inte har tillgång till en dator och för dem vars dataprogram är av äldre utformning, 

vilket i sin tur kan påverka urvalet.

 

Urvalet är i föreliggande fall begränsat då det utgjordes av 213 kvinnor som under perioden från 

1 januari år 2008 och 1 april år 2010 drabbats av intrauterin fosterdöd, grundat på den gräns i 

antalet graviditetsveckor som avgör att fostret räknas som barn (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Urvalet begränsades också av bortfall. Det utgjordes bl. a av de kvinnor som besvarat 

forskningsfrågan; ”Är du idag ledsen, arg eller sårad för något som personalen gjorde i samband 

med ditt barns födelse?” med ’nej’, inte svarat alls eller besvarat den med innehåll som inte var 

tolkningsbart för frågeställningen. Även de kvinnor, vars barn dött under förlossningen kom att 

utgöra bortfall då de inte svarade på forskningsfrågan så som författarna tolkade den.

 

I föreliggande arbete var forskningsfrågan inte helt öppen, då det redan i frågans formulering 

fanns förutsättningar angivna såsom; ledsen, arg eller sårad. Den kunde dessutom besvaras 

med ’ja’ eller ’nej’. Dock fanns det möjlighet för kvinnorna att fritt utveckla sina svar. Polit och 

Beck (2008) menar att strukturerade enkäter varierar i grad av struktur beroende på olika 

kombinationer av slutna respektive öppna frågor. Slutna frågor kan vara svåra att konstruera 

korrekt, men har fördelen av att vara lättare att ställa och analysera. De kan vara språkligt enklare 

att hantera för den som ska svara och innebär därför en tidsvinst. Nackdelar med slutna frågor är 

risken att forskaren missar viktiga svar, då det saknas möjlighet till alternativ och att 

frågeställningarna blir ytliga. En öppen fråga däremot ger respondenten möjlighet att svara med 

egna ord och därmed ge en fördjupning i ämnet.

 

Kvalitativ analysmetod med deduktiv ansats i enlighet Malterud (2009) användes för att bearbeta 

resultatet. Eftersom det redan fanns givna kategorier i forskningsfrågan analyserades 

resultatet ’uppifrån och ner’ för att söka efter mönster i de svar som erhållits. De olika begreppen, 

ledsen, arg och sårad definierades också initialt för att det skulle vara möjligt att sortera de skilda 

svaren. Svårigheter uppstod i analysarbetet, då situationer återgavs som liknade varandra, men 

som bland de tillfrågade kvinnorna gett upphov till olika känslor som representerade de angivna 

begreppen. Ett sådant exempel var då beskedet om barnets död gavs. Författarna till föreliggande 

arbete har därför tillsammans diskuterat och tolkat de olika svaren för att slutligen bestämma 

under vilken kategori de skulle falla. Representativa citat illustrerar resultatet. Därmed kan 

läsaren själv ges möjlighet att bedöma tolkningens trovärdighet (Polit & Beck, 2008; Malterud, 



  18 

2009). Polit och Beck (2008) menar att trovärdigheten för kvalitativ forskning uppnås genom att 

öppet beskriva och verifiera processen. När forskaren redovisar sina olika steg och sitt 

förhållningssätt för läsarna kan de dra sina egna slutsatser kring kvalitén på studiens resultat och 

därmed avgöra i vilken omfattning resultatet kan överföras och användas.

 

Malterud (2009) lyfter problematiken med forskarens erfarenheter från den egna 

yrkesverksamheten. Hon poängterar därför vikten av att forskarens förförståelse presenteras, så 

att läsaren på så sätt får kännedom om forskaren och dennes utgångspunkter. Detta krav har 

tillgodosetts i föreliggande arbete och återfinns i anslutning till formuleringen av 

forskningsproblemet. 

 

Den egna förförståelsen hos arbetets författare, dvs. av att vara verksam som barnmorska, gav 

upphov till både för och nackdelar. Till fördelarna kan räknas den förståelse som den egna 

erfarenheten givit för de känslor som de tillfrågade kvinnorna återgett, men också den erfarenhet 

författarna har av personalens handlande. Till nackdelarna räknas svårigheten att behålla ett 

distanserat förhållningssätt till det framtagna resultatet och då särskilt i analysfasen. Det 

sammanfaller med Malterud (2009), som menar att förförståelsen kan göra att forskaren går in i 

forskningen med en bristande förmåga att se sitt material och med alltför begränsad horisont. 

 

Malterud (2009) framhåller att förförståelse också kan leda till nyfikenhet och till en önskan om 

att få fördjupa sig i ett för yrkesverksamheten intressant ämne. Den kan dessutom vara viktig för 

forskarens motivation till att sätta igång sin forskning och ge näring och styrka åt projektet, vilket 

också varit fallet i föreliggande arbete 

 

För att kunna skapa förutsättningar för resultatets överförbarhet som enligt Polit och Beck (2008) 

är ett av kriterierna för att trovärdigheten i kvalitativ forskning ska kunna uppnås, måste 

arbetsprocessen beskriva väl. Också Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att en 

författare endast kan skapa förutsättningar och ge förslag till överförbarhet genom att noggrant 

beskriva urval, datainsamling, analys och den kontext som omger studien, vilket föreliggande 

arbetes författare eftersträvat. 

 

Föreliggande arbetes resultat grundar sig på de svar som kvinnor, som fött ett dött barn på 

förlossningskliniker i Sverige, gav på en webbaserad enkät. Resultatet kan uppfattas relevant och 

överförbart också i andra vårdande kontext där liknande situationer uppstår. Dock är det, som 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver ovan, författarnas noggrannhet i sin 

beskrivning av urval, datainsamling, analys och den kontext som omger studien, som ändå avgör 

resultatets överförbarhet. 

 

Resultatet kan vara relevant och överförbart också i det avseende Holm (2001 s. 42) anger, dvs. 

att alla vårdgivare, oavsett vårdinriktning bör sträva efter ”…att i yrkesutövandet styras av det 

som – på kort och lång sikt – gagnar den hjälpsökande, inte av de egna behoven, känslorna och 

impulserna. Det innebär respekt, intresse, värme, medmänsklighet, empati och ett personligt 

bemötande”. 

 

Resultatdiskussion 

Föreliggande arbetes författare har valt att diskutera resultatet utifrån de tre kategorierna. Ledsen 

över handlingar som personalen utfört i samband med barnets födelse, Arg över handlingar som 
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personalen utfört i samband med barnets födelse och Sårad över handlingar som personalen utfört 

i samband med barnets födelse.  

 

Ledsen över handlingar som personalen utfört i samband med barnets födelse 

Av resultatet framgår att det finns kvinnor som, på olika sätt, känt sig ledsna då personalen inte 

tillgodosett deras behov av att få vara tillsammans med sitt döda barn. De behövde även få hjälp 

att hålla barnet hud mot hud. Resultatet överensstämmer med tidigare studier (Rådestad, 1998; 

Säflund m.fl., 2004; Säflund, 2003) som påvisar att det är av stor vikt för kvinnor som fött ett dött 

barn att hålla i barnet och ha det hos sig så länge det behövs. Det har betydelse för hur kvinnan 

och hennes partner kan påbörja sorgebearbetningen. Själva den fysiska kontakten med barnet är 

därmed väsentlig. SFOG (2002) har därför i sina rekommendationer lyft fram betydelsen av att 

föräldrarna bereds en lugn och tillåtande atmosfär, så att de kan känna att de kan tillbringa så lång 

tid som de själva önskar med sitt barn. 

 

Författarnas erfarenhet är att de flesta föräldrar inte har någon tidigare erfarenhet av intrauterin 

fosterdöd. En väsentlig uppgift är därför att aktivt hjälpa föräldraparet att knyta an till sitt döda 

barn för att sedan kunna separera från det, vilket framhålls av Brice (1991). Bowlby (1994) 

menar att det finns ett samband mellan förmågan att knyta an och förmågan till separation. Även 

vid hot om separation kan svår separationsångest uppstå vilket kunde ses i resultatet då kvinnorna 

beskrev att de var ledsna, arga och sårade över att personalen inte hjälpte dem då de skulle lämna 

sitt barn.

Behovet av att samla minnen i form av till exempel hårlock, fotografier och hand- och fotavtryck 

var stort hos många tillfrågade kvinnor. Ibland bestod minnessaken av något betydelsefullt som 

funnits nära barnet till exempel den filt barnet varit inlindad i. Säflund m.fl.(2004) och SFOG 

(2002) betonar vikten av att ge föräldrarna hjälp och stöd i samlandet av minnen från barnet som 

ett led i sorgeprocessen. Brice (1991) i sin tur menar att minnen gör barnet närvarande, men 

tvingar också så småningom föräldrarna att konfronteras med att barnet faktiskt är dött. 

 

I efterhand kände sig många kvinnor sorgsna och ångrade att de inte tagit aktiv del i skötseln av 

sitt barn. Att väga, mäta och klä barnet var sådant som personalen gjort utan att tillfråga dem. 

Cacciatore ( 2010) menar att om tillit och förtroende skapats med föräldrarna möjliggör det för en 

öppen kommunikation vilket underlättar för föräldraparet att uttrycka sina önskningar. I detta fall 

hade föräldrarna en önskan att ha fått utföra dessa åtgärder själva. Personalen kommunicerade 

inte med dem utan tog över denna åtgärd och föräldrarna hade inte kraft att göra om det på det 

sätt de hade velat. 

 

Det framgår också av resultatet att kvinnorna har ett behov av att känna att personalen 

legitimerade att de kunde vara med sitt döda barn på det sätt de önskade. Hur länge kvinnorna 

fick eller förmådde hålla sitt barn berodde på personalens agerande. Också Säflund m.fl. (2004) 

fann att tiden med barnet alltid upplevs för kort och att personalen har en betydande roll i 

föräldrarnas möjlighet att både att knyta an till sitt barn och att också separera från det. I de fall 

där personalen brustit i sin betydelsefulla roll gav många kvinnor i föreliggande arbete uttryck för 

sorg och besvikelse. Peppers och Knapp (1980) menar att sorgen efter att ha fött ett dött barn är 

unik och kan te sig olika.
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Resultatet visar att flera kvinnor känt sig ledsna över att inte bli behandlade som nyblivna mödrar. 

De fick till exempel inte förfrågan om de eller deras partner önskat klippa navelsträngen då 

barnet fötts. Inte heller erbjöds alla ’grattisfika’. Författarna har erfarenheten av att det vanligtvis 

serveras en bricka med kaffe/te, smörgåsar och något festligt inslag efter födelsen. De tillfrågade 

kvinnorna kunde också känna sorg över att inte ha fått bearbeta sin förlossning. De hade önskat få 

tala om födelsen och gå igenom förlossningsförloppet med sin barnmorska precis som föräldrar 

till levande barn.

 

Det var också viktigt att personalen såg barnet och inte ignorerade det, vilket fick dem att känna 

sig både ledsna och sorgsna. Personalen visade härmed brist på kunskap om kvinnornas 

psykologiska behov. De brast således i sin professionella hållning, i den mening att kravet på 

kunskap saknades om människors olika psykologiska förhållanden, dvs. ett av de fem krav som 

Holm (2001) lyfter fram i sin beskrivning av professionell hållning.

 

Resultatet medger således att det är av stor betydelse att bekräfta moderskapet även då ett barn 

fötts dött. 

 

Arg över handlingar som personalen utfört i samband med barnets födelse 

Av resultatet framgår att personalen vid vissa tillfällen visade brist på inlevelseförmåga och 

förståelse, som till exempel när beskedet gavs om att barnet dött intrauterint. Några av de 

tillfrågade kvinnorna hade också erfarit att personalen hade svårigheter att lyssna och därmed inte 

tagit emot deras sorg. De upplevde att personalen skärmade av sig. Den brist på inlevelseförmåga 

som personalen då visade kan, i enlighet med Holm (2001), bero på att viktiga krav som ställs på 

vårdgivare i deras yrkesroll, bl. a kravet på empati, inte uppfyllts. Empati är, enligt Holm (2001) 

att ha förmåga att sätta sig in i och förstå en annan människas känslor och emotionella situation. 

Vårdgivarna visade också bristande självreflektion. Om kravet på självreflektion hade uppfyllts 

hade en ökad medvetenhet infunnit sig och en mer professionell hållning hade kunnat intas, vilket, 

enligt Holm (2001) hjälper en vårdgivare att hantera en övermäktigt svår situation. 

 

I resultatet återberättas situationer där de tillfrågade kvinnorna känt sig utsatta i samband med att 

personalen inte haft kännedom om att de fött ett dött barn och därmed behandlat dem som övriga 

mödrar. Det berodde på bristande informationsöverföring. Personalen brast också i sina rutiner, 

vilket orsakade ilska hos kvinnorna. Vid ett tillfälle då en rutin inte följts kring fotografering av 

barnet skuldbelades dessutom kvinnan. Här refereras åter igen till Holm (2001) som menar att 

patientens behov måste sättas i främsta rummet och vårdgivaren måste vara medveten om att 

patienten kan vara fullt upptagen med att hantera sin egen, i föreliggande fall svåra, situation. 

Vårdgivaren kan då heller inte begära något tillbaka i form av förståelse.

 

I resultatet framkommer också att flera av de kvinnor, vars barn dött intrauterint, upplevde att de 

inte fick samma omvårdnad som övriga mödrar. Det kunde vara vid situationer då infektion och 

efterföljande feber inte behandlades med antibiotika men även då smärtlindring inte gavs i 

samma utsträckning som kvinnor med ett levande barn. Samtidigt förmedlade personalen att 

hänsyn inte behövde tas till barnet då det ändå inte levde. Resultatet visar på bristande 

omvårdnad som dessa kvinnor upplevt och kan enligt Cacciatore (2010), ses som ett utryck för 

hur viktigt det är att bedriva evidens- och patientcentrerad omvårdnad.
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I likhet med vad de tillfrågade kvinnorna återgivit i resultatet, har författarna erfarenhet av att 

varje steg i processen, fram till dess att föräldraparet lämnar sjukhuset och då också vanligtvis sitt 

döda barn, omfattar många komplexa vårdsituationer. Vid dessa situationer har relationen till det 

drabbade föräldraparet haft en avgörande betydelse. Också Cacciatore m.fl. (2008) poängterar 

vikten av en relationsbaserad omvårdnad, dvs. att vårdgivaren tar sig tid att lära känna 

modern/familjen för att på så sätt kunna skapa en nära relation och kunna guida henne/dem i de 

beslut som behöver tas kring barnet. Holm (2001) lyfter i sin tur fram betydelsen av ett 

professionellt förhållningssätt i syfte att skapa trygghet i relationen patient och vårdgivare. 

Kavanaugh och Moro (2006) menar att stödjande åtgärder kan behövas för den personal som 

vårdar dessa familjer för att på så sätt optimera kvalitén på omvårdnaden, vilket också 

föreliggande arbetes författare finner relevant i förhållande till de brister i omvårdnaden som 

framkommer av resultatet. 

 

Sårad över handlingar som personalen utfört i samband med barnets födelse 

Av resultatet framgår att sättet personalen handhade det döda barnet sårade kvinnorna, liksom det 

respektlösa sätt personalen talade om barnet. Cacciatore (2010) menar att personalens sätt att 

behandla ett dött barn vägleder föräldrarna. Därför får inte personalens egna värderingar låta 

påverka deras handlande. Holm (2001) har funnit att om vårdgivaren visar tecken på bristande 

självkännedom och självreflektion försvåras också dennes möjlighet att bemöta vårdtagaren på ett 

tillfredsställande sätt. En god självkännedom, menar Holm (2001) ger möjlighet till ökad 

självreflektion över det egna handlandet, vilket i förlängningen ger en ökad medvetenhet och en 

mer professionell hållning kan därmed intas.

 

De tillfrågade kvinnorna återger situationer där personalen var uppfylld av sina egna känslor av 

sorg inför det döda barnet och därför inte sett föräldrarnas behov av stöd. Det sammanfaller med 

tidigare forskning (Limbo & Kobler, 2010; Kavanaugh & Moro, 2006) som funnit att den sorg 

som kvinnorna drabbats av vid intrauterin fosterdöd också påverkar vårdpersonalen. Då 

kvinnorna i föreliggande arbete både känt sig kränkta och sårade över personalens beteende, 

relateras till Holm (2001) som menar att bristande självdisciplin hos vårdgivaren ökar risken för 

att inte kunna härbärgera sina egna känslor, varvid relationen mellan vårdtagare och vårdgivare 

påverkas. 

 

Personalens handlande, utifrån vad de ansåg vara det bästa för patienten utan att ha lyssnat till 

patientens egna behov, kunde upplevas kränkande av kvinnorna. Ett föräldrapar kände sig kränkta 

över att det beslut de hade tagit, om att syskonet inte skulle se det nyfödda döda barnet, inte 

respekterades. Cacciatore m.fl. (2008) menar att det är viktigt att vårdgivaren tar sig tid att lära 

känna familjemedlemmarna för att på så sätt kunna skapa en nära relation och kunna guida dem i 

beslut som behöver tas i samband med barnets födelse.

 

Rutiner för bärande av skyddsklädsel finns reglerade i Vårdhandboken (www.vardhandboken.se) 

när nära fysisk kontakt med patient ska ske. Dessa rutiner har utarbetats för att minska risk för 

smittspridning. I resultatet framkommer att personalen brustit i sin information till ett föräldrapar 

om skälet till att de bar plasthandskar i kontakt med det döda barnet, varför deras handlande 

uppfattades som sårande. Handlingen kan uppfattas oförenlig med den patientcentrerade 

omvårdnad som Cacciatore (2010) finner betydelsefull i omvårdnaden vid intrauterin fosterdöd.
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Det framgår också av resultatet att personalen vid flera tillfällen tydligt visat att de ansåg att tiden 

föräldrarna tillbringat tillsammans med barnet var tillräcklig och att det var dags för dem att 

lämna sjukhuset och därmed också sitt barn. Flera kvinnor fann det svårt att lämna barnet och de 

kände sig sårade över att personalen inte såg deras behov av stöd för att klara av att ta avsked. 

Vårdpersonalens handlande harmonierar därmed inte med Säflund m.fl.(2004) som menar att 

föräldrar inte bara behöver stöd i mötet med det döda barnet utan också vid själva separationen 

från barnet. Personalen måste vara medveten om att tiden alltid upplevs för kort, oavsett hur 

många timmar som föräldraparet fått tillbringa tillsammans med sitt barn. De måste också vara 

lyhörda för den enskilda patientens behov. Den patientcentrerade omvårdnaden, som Cacciatore 

(2010) förespråkar, kan härmed utgöra ett verktyg för att så långt det är möjligt möta föräldrarnas 

behov.

 

Några av de tillfrågade kvinnorna återger att de upplevt att personal tog avstånd från dem och 

undvek ögonkontakt i samband med att besked gavs om att barnet var dött. Detta fick dem att 

känna sig både sårade och övergivna. Vårdpersonalen visade därmed brist på inlevelseförmåga 

och lät i stället sin egen rädsla ta överhanden. Holm (2001) menar att en vårdsituation kan vara 

övermäktig och krävande och ge upphov till känslor av vanmakt och frustration hos vårdgivaren, 

men att patientens behov ändå måste sättas i främsta rummet. 

 

Slutsatser 

 

En övergripande slutsats är att, trots riktlinjer och lokala PM, har inte omvårdnadsbehovet hos de 

drabbade kvinnorna och deras familjer helt tillgodosetts av vårdpersonalen. Resultatet visar att 

omvårdnaden i samband med intrauterin fosterdöd därför behöver individualiseras och bedrivas 

patientcentrerat. Ytterligare en slutsats är att det är av stor vikt för kvinnan att bli bekräftad i sitt 

moderskap. Resultatet visade att personalen inte hade förmåga att stödja kvinnorna i detta.  
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För att bekräfta kvinnans moderskap behöver barnmorskans roll i den uppföljande vården stärkas.  

Barnmorskan är den vårdkategori som har omvårdnadsansvaret för kvinnan under hela vårdtiden 

och tillbringar mycket tid tillsammans med föräldraparet. Barnmorskans roll i den uppföljande 

vården behöver därför utvecklas. 

 

Förslag till vidare forskning 
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  I 

Bilaga 1: Exempel på databearbetning och dataanalys 
 

 

 

 

 

 

 

Kategori 
 
 

 

Meningsbärande 

enhet  
 

 

Systematiserad 

meningsbärande 

enhet 
 

 

Underkategori 

 

 

 

 

Ledsen för hand-

lingar  

som personalen ut-

fört i  

samband med 

barnets  

födelse  

 

 

 

”Önskar att dom inte 

klätt honom i deras 

kläder. Vi hade egna 

kläder med, men 

orkade inte byta på 

honom efter att dom 

redan klätt på 

honom.” 

 

 

”Barnmorskan borde 

ha frågat om jag ville 

hålla mitt barn.” 

 

 

 

”Jag hade önskat att 

någon gav oss en 

kamera så att vi hade 

kunnat ta bilder. Nu 

har vi bara bilden 

som 

sjukhusfotografen 

tog.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fick inte stöd av 

personalen att själv 

sköta barnet t. ex klä 

på, väga. 

 

 

 

 

 

 

Fick inte stöd av 

personalen att hålla 

det döda barnet. 

 

 

 

Fick ingen 

information eller 

hjälp av personalen 

att samla minnen av 

sitt döda barn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalen brast i sitt 

stöd till   föräldrarna 

när det gällde deras 

fysiska kontakt med 

det döda barnet och 

deras anknytning till 

det. 


