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Sammanfattning 
Bakgrund: Missfall innebär oftast en stor förlust och sorg för kvinnan. Tidigare studier 

påvisade att omvårdnaden var för medicinskt inriktad vilket medförde att många 

kvinnor kände sig förbisedda av vården. SAUK-modellen som teoretisk förankring 

skulle kunna bidra till en kvalitetsförbättring samt hur de praktiska problemen kan lösas.  

 

Syfte: Att belysa kvinnors erfarenheter och behov av vård vid ett missfall, ur ett 

kvinnoperspektiv. 

 

Metod: Studien är en systematisk litteraturstudie med totalt elva kvalitétsgranskade 

studier. I analysprocessen framtogs utsagor som kondenserades till koder och 

abstraherades till subkategorier för att sedan bilda kategorier.  

 

Resultat: Kategorierna i resultatet utgörs av: Tillgänglighet, empatiskt bemötande, 

kommunikation, erfarenheter av skuld, erfarenheter av sorg och medicinsk och 

psykologisk vård. Kvinnorna upplevde en brist i sjukvårdsperonalens empatiska 

bemötande där informationen som erbjöds var för medicinskt inriktad. En uppföljning 

ansågs vara av stor vikt för kvinnans välbefinnande kring missfallet men erbjöds sällan.  

 

Slutsatser: Litteraturstudien påvisar att bristerna som framkom medförde en ökad 

psykisk ohälsa, vilket kan ses som ett vårdlidande. SAUK-modellen skulle kunnat 

användas som en grund genom hela sjuksköterskans arbete. Detta kunde medfört att 

kvinnorna erhöll ett individuellt bemötande som bekräftade och stärkte deras 

livskompetens, vilket kan skapa goda förutsättningar för att tillfredsställa kvinnornas 

behov av vård. 

 

Nyckelord: Missfall, erfarenhet, omvårdnad, bemötande, kvinna. 
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1 Inledning 

Hela sjuksköterskeutbildningen vilar på en humanvetenskaplig grundsyn där människan 

bör beaktas som en unik varelse med en unik livsvärld. Med detta som utgångspunkt i 

arbetet skapas delaktighet där patientens behov utgör grunden för vården. Vi har själva 

haft svårigheter att urskilja kvinnans behov av vård vid missfall då det kan anses 

tabubelagt och svårt att tala om för både sjukvårdspersonalen och kvinnorna. Vi har 

därför valt att belysa kvinnors erfarenheter och behov av vård vid missfall, eftersom 

problematik identifierats av oss kring detta i verksamheten. Denna studie vill lyfta och 

uppmärksamma de drabbade kvinnornas syn på vården vid missfall för att skapa en mer 

personcentrerad vård.  

2 Bakgrund 

2.1 Missfall 

En planerad graviditet är ett tillstånd förknippat med förväntan och lycka. När ett 

missfall inträffar förvandlas dessa känslor till ett stort tomrum (Borgfelth, Åberg, 

Anderberg & Andersson, 2010). Många kvinnor sörjer inte bara fostret eller embryot 

utan även de planer och förväntningar som barnet skulle bli en del av (Bryant, 2008). 

Missfallets påverkan på kvinnorna kan liknas vid en process som utgörs av olika fysiska 

och psykiska händelser över tid.  Redan i ett tidigt stadium blir fostret för många 

familjer en betydelsefull person. Därför kan missfallet upplevas som en bortgång av en 

familjemedlem där även sorgeprocessen återspeglas i vårdkontexten (Cullberg, 2006). 

För kvinnan upplevs varje missfall som en unik händelse vilket ställer krav på 

sjukvården. Sjuksköterskans ansvar är att ta hänsyn till både de fysiska och psykiska 

behoven som uppstår. Trots detta upplever kvinnor oftast att vården är inriktad på 

omvårdnaden av de fysiska symtomen och att den stora sorgen, förlusten och 

besvikelsen glöms bort (Bryant, 2008). Det osympatiska bemötandet gentemot kvinnors 

känslor anses vara ett av de största skälen till varför missnöje upplevs (Geller, Psaros & 

Levine- Kornfields, 2010).  

 

Alla graviditeter som avbryts före 22 fullbordade veckor klassas som missfall och de 

som avbryts senare som en för tidig förlossning (WHO, 1989). Sedan juni 2008 

använder även Sverige denna definition av missfall. Innan lagen ändrades 2008 

räknades alla avbrutna graviditeter innan 28+0 graviditetsveckor som missfall. Ifall det 

finns en osäkerhet kring graviditetens längd får fostret vara högst 25 centimeter långt 
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och inte visa några livstecken när det stötts ut ur kvinnans kropp för att anses som 

missfall i Sverige (Borgfelth et al., 2010). Enligt en beräkning av Geller et al. (2010) 

som utgår från graviditetsvecka 20+0 uppskattas var fjärde konstaterad graviditet sluta i 

ett missfall. Av dessa är endast 10-15% registrerade. Antalet missfall beräknas 

egentligen mycket större eftersom det finns ett mörkertal bland omedvetna graviditeter 

som slutar i missfall (Sundgren, 1992). 

 

Det finns en rad olika faktorer varför missfall inträffar där den vanligaste orsaken är en 

kromosomavvikelse (Sundgren, 1992). Övriga orsaker som livmodersfaktorer, 

infektioner hos modern, felaktigheter i det immunologiska samspelet mellan modern 

och fostret samt sjukdomar hos modern medför också en ökad risk för missfall 

(Weström, Åberg, Anderberg & Andersson, 2005). Majoriteten av alla kvinnor som 

drabbas av missfall erhåller någon form av förklaring till varför det inträffat. Trots detta 

upplever över hälften av dessa kvinnor förklaringen som oacceptabel eller otillräcklig 

(Geller et al., 2010).  

 

Vanligtvis inleds ett missfall med en blödning. Detta behöver dock inte innebära att ett 

missfall har inträffat då det är vanligt med mindre blödningar i graviditetens tidiga 

skede (Stabile, Grudzinskas & Chard, 1992). Smärtan i samband med missfall har 

samma karaktär som mensturationssmärtor eller förlossningsvärkar och kommer i 

intervaller. Vid ett komplett missfall behövs ingen ytterligare behandling däremot är en 

god smärtlindring väsentlig vid alla former av missfall (Borgfelth et al., 2010). 

Blödningen och smärtan är starkt förknippade med missfall. Att inte ha kontroll över 

situationen kan skapa ångest och skuldkänslor för den drabbade. Kvinnan skuldbelägger 

ofta sig själv för att inte klara av att genomföra en graviditet (Sundgren, 1992).  

2.2 Omvårdnad vid missfall 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska alla patienter ha rätt till 

självbestämmande och information och vara delaktiga i sin egen omvårdnad. Den vård 

som ges ska även vara jämlik, patientfokuserad och säker. Patientens vilja och integritet 

skall respekteras för att skapa ett gott vårdklimat mellan patient och vårdgivare. 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska framkommer det att patientens 

basala och specifika omvårdnadsbehov, såväl fysiska, psykiska, sociala, kulturella och 

andliga, ska tillgodoses. Sjuksköterskan ska även identifiera, värdera och prioritera 

psykiska och fysiska omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2005). Tidigare forskning 
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tyder dock på att kunskapen kring dessa omvårdnadsbehov inte används (Bryant, 2008; 

Geller et al., 2010; Adolfsson, Berterö & Larsson, 2006). Detta innebär att 

sjuksköterskan gör en systematisk uppdelning där de endast ansvarar för den somatiska 

vården. Trots alla lagar och etiska föreskrifter i hur vård och omsorg bör ges erhåller 

kvinnor inte vad de efterfrågar. 

 

Ordet vård, har en innebörd av behandling, botande och omsorg. Ordet har i äldre 

svenska även innebörden uppmärksamhet, skydd och vakt. Människan bör ses som en 

sammansatt enhet som består av kropp, själ och ande. Med detta menas att varje 

människa har individuella erfarenheter med en individuell bakgrund, vilket leder till att 

situationen upplevs olika beroende på person (Bullington, 2004). Ifall sjuksköterskan 

arbetar enligt detta perspektiv, där människans livsvärld beaktas, ökar möjligheten till 

en mer komplett vård, där både emotionella och fysiska behov beaktas (Dahlberg & 

Segesten, 2010). De rutiner som finns idag kring vården vid ett missfall fokuserar på att 

tömma livmodern. Det kan medföra att kvinnans individuella vårdbehov och 

förväntningar kring vården åsidosätts (Sundgren, 1992).  

 

Vid ett konstaterat missfall kan situationen bli påfrestande för kvinnan som behöver 

mycket stöd, vare sig om hon vårdas på sjukhus eller i hemmet (Borgfelth et al., 2010). 

Vetskapen om vad blödningen kan innebära skapar dock en stor oro hos kvinnorna. I 

dessa situationer bör sjuksköterskan inte inge förhoppningar då prognosen oftast är 

dålig (Sundgren, 1992). Sjuksköterskans uppgift blir att behandla kvinnan med 

värdighet och empati för att möta både fysiska och psykiska behov. Inom sjukvården 

eftersträvas att all vård ska ske ostört i en bekväm miljö. Ifall vården sker i hemmet bör 

patienten ha möjlighet att kunna kontakta läkare, sjuksköterska eller kurator vid frågor 

(Bryant, 2008). Tömningen av livmodern sker oftast fort, vilket innebär att vårdtiden 

blir kortvarig och det kan därför vara svårt för sjuksköterskan att fånga upp eventuella 

känslor hos kvinnan. Att fullfölja en graviditet ses ofta som en självklarhet för kvinnan, 

vilket kan medföra att missfallet upplevs skamfullt och tabubelagt att tala om 

(Sundgren, 1992). I dessa situationer är det av stor vikt att informera var kvinnan kan 

vända sig för att få information och stöd (Borgfelth et al., 2010).  

 

Det krävs hänsynsfull behandling för att hjälpa kvinnan under missfallet. Alltför ofta 

uppmärksammar vårdpersonalen endast det kroppsliga och glömmer därmed bort 
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patientens känslor och de emotionella behoven (Bryant, 2008). Trots att missfall kan ses 

som en obetydlig händelse medicinskt sett, är det en omvälvande händelse för den som 

drabbas av det. Det är därför viktigt för den som gått igenom ett missfallet att erbjudas 

stöd av vårdpersonalen för att känna sig omhändertagen (Sundgren, 1992).  

2.3 Sauk-modellen som teoretisk referensram 

SAUK- modellen (Sympati-Accepterande-Upplevelsemässig innebörd-Kompetens) 

används för att beskriva vad och hur arbetet ska genomföras i verksamheten. Detta kan 

medverka till en kvalitetsförbättring och hur de praktiska problemen ska lösas 

(Gustafsson, 2004). Den problematik som beskrivs i bakgrunden står i kontrast till 

SAUK-modellen.  

 

Modellen som Gustafsson (2004) utformat kan användas vid mötet med patienten för att 

bidra till en god relation mellan sjuksköterskan och patienten. En god relation bygger på 

empati, tillit, respekt samt att bekräfta patienten. Det kan därmed ses som ett verktyg för 

att stärka patientens livskompetens. Jagperspektivet stärks vilket bidrar till människans 

självbestämmande och en ökad självkänsla. De fyra faserna, sympati, acceptans, 

upplevelse och kompetens, bygger på två olika perspektiv, omvårdnadsprocessen och 

bekräftelseprocessen, som förklaras nedan. 

 

Sympati (s-fasen) 

Omvårdnadsprocessens syftar till att, i relation till patienten, stärka dennes trygghet och 

säkerhet i omvårdnaden och hälsoprocessen. Detta görs genom att sjuksköterskan 

stödjer och delar patientens oro, visar omsorg och uttrycker en medkänsla. 

Bekräftelseprocessens mål är att stärka patientens egen motivation och engagemang. 

Genom att visa värme, närhet och emotionellt engagemang uppmuntras patientens 

involvering och delaktighet i hälsoprocessen. Genomgående i hela s-fasen eftersträvas 

att bekräfta jagperspektivet vilket leder till att patienten utgör en aktör istället för en 

betraktare.  

 

Acceptans (a-fasen) 

Omvårdnadsprocessen: För att patienten själv ska kunna berätta om sin situation ligger 

fokus i denna fas på att stärka patientens attityd kring öppenhet och frihet. 

Sjuksköterskan medverkar till ett öppet klimat i patientrelationen där patienten känner 

sig hörd, respekterad och accepterad. 
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Bekräftelseprocessen: Patientens osäkerhet kan innebära en svårighet i att uttrycka sig 

verbalt kring sin upplevda hälsosituation. Bekräftelseprocessen tillämpas för att stärka 

den subjektiva synen på sig själv som en resursrik och pålitlig person. På detta sätt kan 

patienten ställa krav och förväntningar på både sig själv och vården.  

 

Upplevelse (u-fasen) 

Omvårdnadsprocessen: Inom omvårdnaden eftersträvas att stärka patientens förmåga att 

själv bedöma och värdera sin livssituation. Sjuksköterskans uppgift blir att stödja 

patienten genom dessa beslut och på så sätt bilda sig en uppfattning om patientens 

livsvärld. 

Bekräftelseprocessen: I denna fas anpassar sjuksköterskan omvårdnaden efter patientens 

unika livssituation. Målet är att stärka patientens upplevelse av att vara en unik och 

värdefull person. Jagperspektivet stärks och på så sätt vågar patienten möta sina 

utmaningar. 

 

Kompetens (k-fasen) 

Omvårdnadsprocessen: Genom en samverkan mellan sjuksköterskans 

omvårdnadskompetens och patientens självkompetens sker omvårdnaden på 

patientnivå. Det innebär i sin tur att patientens självkompetens stärks vilket resulterar i 

att patienten ökar sitt handlande i hälsoprocessen 

Bekräftelseprocessen: Genom att bekräfta patientens kunskap sker en mognad och 

utveckling. En tilltro till sig själv som minskar diskrepansen mellan sitt ideala jag och 

sitt aktuella jag i hälsoprocessen. Att bekräfta jagperspektivet och skapa en tilltro till 

jaget bidrar till livsmening utifrån de mål som satts upp.  

2.4 Problemformulering 

Både litteraturen och tidigare vetenskapliga studier påvisar att missfall är vanligt 

förekommande inom vården och där en rad händelser utgör en individuell process. 

Missfallet gör att kvinnans livsvärld förändras och problem uppstår över tid, vilket kan 

skapa hinder för patienten då vårdtiden är kort. Detta innebär att missfall inte enbart är 

en fysisk process utan även en psykisk, som kräver vård både under och efter missfallet. 

Alla påverkas olika vilket innebär att den individuella kvinnans omvårdnadsbehov 

kommer att skifta beroende på tidigare upplevelser, erfarenheter och föreställningar. Det 

krävs därför att vården anpassar sig efter detta för att ge en optimal vård. Trots denna 

kunskap upplever kvinnorna ett missnöje kring vården i samband med missfall. Det 

krävs att vården anpassar sig för att tillfredsställa kvinnans psykiska och fysiska behov. 
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Sjuksköterskan bör även kunna bemöta och bekräfta den upplevda förlusten hos 

kvinnan.  

 

Kvinnor lider ofta i det tysta och vågar inte ställa krav på varken vården eller 

omgivningen. Trots att missfall är vanligt anses det tabubelagt att samtala om. Vi har 

valt att göra en sammantsällning av tidigare studier för att lyfta missfallets betydelse för 

kvinnan och belysa ett möjligt verktyg som kan antas anpassa vården därefter. SAUK-

modellen bygger på vad och hur något ska genomföras och syftar till att stärka 

patientens jagperspektiv. Modellen skapar delaktighet och ett kunskapsutbyte med 

ömsesidig respekt gentemot varandra. Med denna teori som grund önskar vi kunna 

förstå och utveckla verksamheten mot en gemensam förståelse kring den komplexitet ett 

missfall innebär. Vårt mål med användandet av SAUK-modellen är att få sjuksköterskor 

att reflektera över sitt arbets- och förhållningssätt gentemot kvinnor som genomgår 

missfall.  

3 Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kvinnors erfarenheter och behov av vård 

vid ett missfall.  

4 Metod 

4.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

De inklusionskriterier som användes var att studierna skulle kunna appliceras till svensk 

hälso- och sjukvård, de skulle vara genomförda på kvinnor och lyfta deras perspektiv 

samt att kvinnornas missfall ska definierats som detta. Vi valde att exkludera de artiklar 

som berörde invitro fertilisering, mannens och sjuksköterskans perspektiv samt missfall 

vid homosexualitet. 

 

4.2 Sökprocessen 

Litteratursökningen genomfördes i de hälso- och vårdvetenskapliga databaserna Cinahl, 

Pubmed och PsycINFO. För att få perspektiv på den forskning som redan finns inom det 

valda området genomfördes en inledande litteratursökning. Detta beskrivs av Östlundh 

(2012) som ett bra sätt att få en överblick över den totala mängden forskning inom 

området. Här prövas olika informationskällor för att få förståelse för var relevant 

information kan hämtas. Denna sökning genomfördes utifrån fritext med de ord som 

överensstämde med forskningsområdet. Vi sökte bland annat på orden miscarriage, 
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abortion; spontaneous och need. För att sedan gå vidare i sökprocessen valdes relevanta 

sökord ut utifrån syftet. En sökning genomfördes även med ordens MeSH (medical 

subject headings) eller thesaurustermer för att lättare hitta det vi söker i en indexerad 

data. Miscarriage omformulerades till sökordet abortion; spontaneous och abortion; 

habitual, de övriga förblev desamma. Följande sökord användes: abortion; 

spontaneous, abortion; habitual, need*, satisfaction, experience, och support. (*= 

trunkering) Trunkering används för att ta bort ändelsen på ordet så att stammen blir kvar 

och på så sätt få med ordets alla böjningsformer (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

 

När de relevanta sökorden tagits fram började den egentliga litteratursökningen. Vi 

valde dock att genomföra vår litteratursökning med en kombination av fritextord och 

thesaurustermer då det gav fler träffar. Till en början valde vi att söka med ett sökord 

för att i ett senare skede kombinera sökorden med AND och OR för att få ett snävare 

resultat. Detta styrks även av Forsberg och Wengström (2013) som uppmanar till 

användningen av booleska operatorer för att antingen få ett smalare eller bredare 

resultat.  

 

En manuell sökning kan komplettera den egentliga sökningen och kan genomföras 

genom att studera artiklarnas referenslista (Forsberg & Wengström, 2013). Vi valde 

därför att komplettera vår sökning med en manuell sökning. Detta genomfördes genom 

att utgå från tidigare publicerade litteraturstudier som överensstämde med vårt 

problemområde. Genom att läsa deras artikelmatris fann vi ytterligare tre studier som 

lästes i fulltext. Artikelsökningen skedde under månaderna september – oktober 2014 

(Bilaga 4). 

4.3 Urval 

De sökningar där ett rimligt antal träffar erhölls, cirka 250 stycken, lästes titlarna 

igenom. Östlund (2012) beskriver att det finns olika uppfattningar om vad som anses 

vara för många träffat.  Ett sökresultat på 256 träffar i en liten databas som Cinahl kan 

anses vara mycket. Studier som överensstämde med vårt syfte lästes även abstract för att 

sedan läsas i fulltext. Syften som inte passade i förhållande till vår forskningsfråga 

exkluderades. För att kunna arbeta evidensbaserat inom vården, bör både kvalitativa och 

kvantitativa studier användas (Forsberg & Wengström, 2013). Genom att inkludera 

kvalitativa resultat bidrar det till en ökad förståelse (Friberg, 2012). Vidare menar 

Segesten (2012) att den kvantitativa forskningens mätningar bidrar till en jämförelse 
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sinsemellan för att erhålla ett resultat med högsta bevisvärde. Totalt inkluderades 

sjutton artiklar för vidare kvalitetsgranskning. 

4.4 Kvalitetsbedömning 

För att artiklarna ska kunna användas i en systematisk litteraturstudie krävs att de har 

granskats och värderats kritiskt (Forsberg & Wengström, 2013). Olika 

granskningsmallar användes som hjälpmedel för att bedöma artiklarnas trovärdighet och 

kvalité. För de kvantitativa studier valdes att använda Forsberg och Wengströms (2013) 

granskningsmall. För de kvalitativa studierna valdes Polit och Becks (2010) ramverk 

som bygger på att bedöma artikelns trovärdighet, pålitlighet, objektivitet och 

överförbarhet. Alla frågor vägde inte lika tungt, därför strävades efter att genomföra en 

opartisk bedömning av vilka kriterier som ansågs mest relevanta utifrån artiklarnas 

ansats. Initialt granskades artiklarna enskild där vi utgått ifrån dessa granskningsmallar 

för att sedan tillsammans föra ett resonemang ifall de var lämpliga att inkludera i 

studien eller inte. En sammantsällning av frågorna genomfördes för att få en procentuell 

uppfattning, där 60% bedömdes som medel och över 80% bedömdes som hög. Utifrån 

detta genomfördes en gemensam helhetsbedömning av artiklarnas kvalité. Vid 

granskningen valdes att exkludera fyra artiklar då vi ansåg att deras resultat blev ett 

sidospår i vår litteraturstudie. Resulatet i dessa studier ansågs innehålla för lite 

information och krävde därmed en tolkning för att kunna appliceras till vår 

litteraturstudie. Två artiklar bedömdes som medel/låg kvalité och valdes att uteslutas. 

Resterande studier bedömdes som hög eller medelkvalité. Totalt exkluderades sex 

artiklar (Bilaga 2 och 3). 

4.5 Analysprocessen 

Vi har inspirerats av Forsberg och Wengströms (2013) analysprocess och arbetat 

induktivt. Deras analysprocess börjar med att materialet lästes igenom upprepade 

gånger för att få en helhetsbild av resultatets innehåll. Därefter identifierades utsagor 

som svarade på problematiseringen och syftet. Detta genomfördes enskilt för att minska 

risken att gå miste om de centrala fynden i artiklarnas resultat i relation till vår studies 

syfte. En bedömning genomfördes sedan gemensamt för att urskilja och verifiera 

utsagorna. Koder skapades genom en kondensering av utsagorna för att identifiera de 

centrala fynden. Ett ytterliggare steg valdes att läggas till som benäms som en 

subkategori. Detta genomfördes då koderna ansågs vara för olika för att kunna 

abstrahera dem till kategorier och en tolkning hade behövts. De subkategorier som 

överensstämde med varandra bildade sedan en kategori. Totalt bildades sex kategorier. 



  
 

9 

 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver att en tolkning alltid genomförs för att bilda 

teman. Då vi önskade att belysa kvinnors erfarenheter valdes att utesluta detta steg då vi 

anser att en tolkning av någon annans erfarenheter inte bör genomföras. En erfarenhet är 

alltid individuell och det vill vi inte förvränga. Nedan presenteras ett exempel på hur 

författarna gått tillväga genom analysprocessen.   

 

Tabell 1: Exempel ur analysen 

Utsagor Kod Subkategori Kategori 

Socialt stöd var av stor 

vikt för kvinnornas 

upplevelse kring 

missfallet, där många 

kvinnor berättade att det 

var viktigt att tala och få 

emotionellt stöd av 

andra.  6 

Viktigt att få 

emotionellt stöd av 

andra.   

Behov av 

emotionellt stöd. 

Empatiskt 

bemötande 

Vissa kvinnor ansåg att 

stödet från vänner och 

familjemedlemmar som 

också genomgått ett 

missfall var av störst 

värde. 6 

Värdefullt att få stöd 

av någon som 

genomgått ett missfall. 

Stöd av andra med 

liknande 

upplevelser är 

positivt. 

 

Det är av stor vikt att 

kvinnorna blir sedda och 

behandlade 

professionellt, mänskligt 

och med sympati och 

empati. 5 

Kvinnorna vill bli 

sedda, behandlade 

professionellt, 

mänskligt med 

sympati och empati. 

Vill bli sedda.   

 

Siffrorna i utsagorna står för vilken artikel de tillhör, se bilaga 1. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2013) menar att vid en systematisk litteraturstudie bör man 

välja studier där en etisk kommitté har gett medgivande eller där forskaren synliggör 

vilka etiska överväganden som vidhållits. En diskussion angående vår förförståelse 

genomfördes för att försöka medvetandegöra den och förhålla oss kritiskt i urvalet av 

studier så att de överensstämmer med vårt syfte. Enligt Polit och Beck (2010) måste 

etiska överväganden beskrivas då det berör forskning med människor. För att det ska 

vara etiskt riktigt får inte heller stöld, plagiat och förvrängning av data förekomma 

(Forsberg & Wengstöm, 2013). Vårt mål var att försöka eftersträva detta vid 
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genomförandet av vår litteraturstudie. Vidare beaktades etiska överväganden då vi 

aktivt sökt i artiklarna om denna punkt belysts. Vi fann tre artiklar som inte godkänts av 

någon etisk kommitté. Vid försök att kontakta artikelförfattarna för att erhålla deras 

utlåtande kring detta mottogs inget svar. Trots detta valdes att använda dessa studier i 

vårt resulat då vi själva kunde urskilja att de berörde något etiskt resonemang samt att 

de under kvalitétsgranskning medömdes som medel/hög kvalité. 

 

5 Resultat 

Elva studier, varav två är kvantitativa, sex kvalitativa och tre med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats, har analyserats. Resultatet presenteras i sex olika kategorier: 

Tillgänglighet, empatiskt bemötande, kommunikation, erfarenheter av skuld, 

erfarenheter av sorg samt medicinsk och psykologisk vård.  

 

5.1 Tillgänglighet 

Tillgänglighet urskiljdes utifrån utsagorna som ett behov av närvaro och aktivt 

engagemang från sjukvården och att erbjuda stöd och information. Kvinnorna 

uppfattade att sjukvården ansåg att det är upp till dem själva att söka vård vid behov 

utifrån de bestämmelser som fanns. Kvinnorna såg detta som ett olämpligt 

förhållningssätt då det fanns ett behov av en adekvat uppföljning (Wong, Crawford, 

Gask & grinyer, 2003). Detta styrks av Ancker, Gebhardt, Andreassen och Botond 

(2012) som beskrev ett generellt önskemål om uppföljning vilket annars kan ha medfört 

en känsla av att vara lämnad ensam. Tillgänglighet kunde visats genom ett enkelt 

uppföljningssamtal, en sorgerådgivning eller via en missfallsgrupp vilket skulle 

resulatet i en bättre eftervård (Simmons, Singh, Maconochie, Doyle & Green, 2006). 

När kvinnan väl skrivits ut från sjukhuset fanns det ingen från sjukvårdens sida som var 

tillgänglig när det behövdes. Kvinnorna såg uppföljningen som en självklarhet efter 

förlusten och blev därför chockade då ingen eftervård erbjöds (Rowlands & Lee, 2010). 

Alla kvinnor önskade dock inte en uppföljning men kvinnorna ansåg ändå att det kunde  

varit av värde att få möjligheten att kontakta någon om behovet uppstod (Sejourne, 

Callahan & Chabrol, 2010a). Det fanns kvinnor som inte uppskattade en uppföljning 

efter missfallet då de upplevde att det kan påminnas av den otrevliga händelsen (Paton 

et al., 1999).  
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Brister i tillgängligheten kunde också handla om att inte vara prioriterad av vården 

utifrån hur långt gången graviditeten var vid missfallet. I en studie av Paton et al. (1999) 

framkom det att uppföljning inte erbjöds till kvinnor som genomgått missfall under 16e 

graviditetsveckan. Över hälften av alla kvinnor var därför missnöjda men detta beslut. 

En studie av Murphy och Merrell (2009) belyser denna problematik då de beskriver att 

patienter som genomgått ett tidigt missfall var lägre prioriterade vilket resulterade i en 

känsla av att vara lämnad ensam hos kvinnan. Majoriteten av kvinnorna ansåg att det 

vore mest hjälpsamt att erbjuda stöd direkt i samband när diagnosen om missfall ställs 

(Sejourne et al., 2010a). Det fanns andra kvinnor som ansåg att det var mest stödjande 

att vårdpersonalen gav tid till dem. I detta utsatta läge var kvinnorna i behov av någon 

form av aktivt engagemang och empati (Ancker et al., 2009).  Missnöjet återspeglades 

även i praktiska problem då kvinnorna upplevde att sjukvården var oorganiserad samt 

att sjuksköterskorna var för upptagna för att spendera tid till att vara stöttande. 

Kvinnorna kände sig även övergivna då deras emotionella problem inte beaktades 

(Paton et al., 1999). Vissa kvinnor upplevde att deras symtom inte togs på allvar då de 

hänvisades till akutmottagningen för att sedan behöva vänta där i timmar. Denna väntan 

upplevs som en mycket osäker och påfrestande tid (Adolfsson, Larsson, Wijma & 

Berterö, 2004). Bristen på tillgänglighet skapade en besvikelse över att det inte fanns 

någonstans att ta vägen då sjukvårdspersonalen nonchalerade dem (Ancher et al., 2012). 

Att vänta på vård beskrivs även av kvinnorna i en studie av Rowlands och Lee (2010) 

där de fick uppleva denna ovisshet i över sex timmar.  

 

5.2 Empatiskt bemötande 

Missnöjet angående vården berörde nästan endast det bristande emotionella stödet från 

vårdpersonalen (Paton et al., 1999). Ett empatiskt bemötande kunde tydas genom 

utsagorna som ett behov av medkänsla och förståelse för kvinnorna i deras situation. En 

normalisering av missfallet och en känsla av att inte bli tagen på allvar framkom ofta 

genom utsagorna. Detta medförde att kvinnorna kände sig självupptagna och 

försummade. Dessa känslor försvann när vårdpersonalen visade empati (Adolfsson et 

al., 2004). Vad som saknades var ett mänskligt engagemang kring kvinnornas 

upplevelse och en visad acceptans inför deras åsikter och perspektiv samt att ha dem i 

åtanke genom hela missfallsförfarandet (McCreight, 2008). Ett socialt stöd som präglas 

av ett empatiskt förhållningssätt var av stor vikt för kvinnors upplevelse kring missfallet 

(Rowlands & Lee, 2010). Efterfrågan av emotionellt stöd kunde förstås i ett behov av 
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mer medkänsla, empati och förståelse från vårdpersonalen. När kvinnorna kände sig 

chockade, sårbara och ensamma krävdes detta av sjukvårdspersonalen för tillgodose 

kvinnornas behov (Simmons et al., 2006).  

 

Ett empatiskt bemötande kunde handla om en önskan att bli sedd där någon lyssnade 

utan att försöka vifta bort vad man känner (Ancker et al., 2012).  Kvinnorna ville att 

deras känslor skulle bekräftas eftersom ingen såg hur det var eller hur dåligt de mådde 

på insidan (Adolfsson et al., 2004). Det var av stor vikt att kvinnorna blir sedda och 

behandlade professionellt, med sympati och empati. Kvinnorna kunde känna att 

någonting är fel vilket skapar oro. Att inte bekräfta denna oro och bli tagen på allvar i 

sina känslor gjorde kvinnorna besvikna (Adolfsson et al., 2004). Denna problematik 

beskrevs även i en studie av Ancker et al. (2012). Det fanns ett generellt behov att bli 

tagen på allvar med sin upplevelse och sina känslor. Kvinnorna upplevde dock att 

känslorna de kände för barnet inte alla gånger bemöttes med den respekt av vården som 

de önskat. De ville inte höra att det bara var ett missfall (Ibid.).  

 

Majoriteten av kvinnorna upplevde en dålig vård relaterat till det empatiska bemötandet. 

De beskrev att vårdpersonal hade en bristande empati och fällde okänsliga kommentarer 

gentemot patienterna. Många kvinnor uppfattade en brist på medkänsla från sjukvården 

kring missfallet (Rowlands & Lee, 2010). Det fanns en stark känsla av att de flesta ur 

personalen inte visste hur de kunde ge stöd. Detta skapade en oro då det var utbildad 

personal som var involverad i missfallet (Simmons et al., 2006). I en studie av Wong et 

al. (2003) ansåg kvinnorna att sjukvården var måttligt likgiltig gentemot missfallet, med 

en yrkesmässig attityd som normaliserade kvinnans upplevelse kring missfallet. Detta 

medförde att de undvek att söka vård då de var förberedda på detta beteende från 

sjukvårdspersonalen. Förklaringarna baserades på medicinska förklaringar vilket i 

kombination med avsaknad av uppföljningsplaner uppfattades som att sjukvården 

saknar empati. Avsaknad av empati kunde enligt studien av Wong et al. (2003) 

förknippas med de rutiner som fanns kring kommunikationen vid ett missfall. Att 

sjukvårdarna försökte normalisera kvinnans upplevelse kring missfallet var vanligt 

förekommande. Genom att säga att det är ”naturens gång” eller att ”det bara var en 

sådan sak” medförde att kvinnorna uppfattade det som att sjukvården försöker 

förminska deras problematik (Simmons et al., 2006). Missnöjet speglade en objektiv 

attityd hos personalen då de använde medicinska termer och gav dåliga förklaringar 

(Paton et al., 1999). Det fanns även de kvinnor som beskrev vårdpersonalen som 
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ödmjuka, omtänksamma och att de spenderade tid för att tala med dem om missfallet. 

Det fanns en uppskattning kring de små orden av vänlighet som beskrivs kunde ha en 

stor inverkan hos kvinnorna. Den fysiska kontakten, så som när en sjuksköterska 

kramade kvinnan beskrevs som otroligt betydelsefullt för upplevelsen av ett empatiskt 

bemötande (Ibid.).  

 

5.3 Kommunikation 

Kommunikation kan ses som en signal mellan människor. Det innebär att 

kommunikation förmedlar faktainnehåll samt att den påverkar sociala relationer. 

Utförlig information var av stor vikt, men ofta saknades både information från 

vårdgivaren och utrymme att ställa frågor. Flera kvinnor uttryckte ilska eller besvikelse 

över att de i samband med beskedet inte fått information om vad som rent fysiskt kunde 

väntas efter missfallet. De uttryckte att ingen någonsin hade pratat om att man kunde 

blöda under graviditeten (Ancker et al., 2012). Missnöjet återspeglades till en 

otillräcklig information kring eftervården och ett för formellt tillvägagångssätt från 

personalen som endast fokuserade på det medicinska och fysiska (Paton et al., 1999). 

Kvinnorna beskrev en besvikelse kring de olika förklaringarna till missfallet från 

personalen när de berättade hur det låg till. Berättelserna beskrev ett behov av tydlig och 

lättillgänglig information (Simmons et al., 2006). Majoriteten av kvinnorna kände att de 

medicinskt inriktade möten var otillräckliga för att få svar på kvinnornas frågor som 

fanns kring missfallet. De kände sig frustrerade kring bristen av information kring de 

psykiska aspekterna av missfallet (Sejourne et al., 2010a). Det framkom att kvinnor som 

genomgått en kirurgisk behandling av missfallet och varit inlagda på sjukhus var nöjda 

med informationen som de erhållit kring missfallets process samt vad som kunde väntas 

efteråt (Ibid.).  

 

Kvinnorna ansåg att det var av värde att ge informationen vid rätt tidpunkt för att 

undvika kommunikationsproblem. Kvinnorna upplevde sig ofta förvirrade och 

oförmögna att ta in information under sjukhusvistelsen (Wong et al., 2003). Det var 

efter undersökningen, där missfallet konstaterats, som kvinnorna erhöll all information. 

Kvinnorna beskrev att de själva samtalade med vårdpersonalen men att de inte visste 

vad de skulle säga eller vad som hade sagts. Vissa var i stor förtvivlan medan andra var 

i chocktillstånd (Adolfsson et al., 2003). Det infann sig en förvirring kring de 

medicinska termerna som användes av sjukvårdpersonalen. Kvinnorna blev upprörda då 

de medicinskt benämndes som spontan abort vilket medförde en känsla av att ha valt att 
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genomföra abort och där de själva var orsaken till missfallet (McCreight, 2008). När de 

medicinska termerna inte förklarats med dess innebörd sökte kvinnorna själva efter 

information vilket kunde skapa missförstånd (Rowlands & Lee, 2010).  Kvinnorna hade 

förståelse för att det medicinskt endast klassas som ett embryo eller foster (Ancker et 

al., 2012). Kvinnorna ansåg att sjukvården borde likväl ha i åtanke att alla kvinnor 

benämner fostret olika där de kunde använda sig av allt ifrån opersonliga termer så som 

embryo till att ha namngett fostret eller kalla det för sitt barn (Murphy & Philpin, 2009).  

 

Kvinnorna ville ha mer information och specifika svar angående möjliga orsaker till 

missfallet trots att de fick både muntlig och skriftlig information när de skrevs ut. Denna 

brist på svar kunde varit orsaken till de höga nivåerna av rapporterade ångestsymtom 

(Wong et al., 2003). De beskrev vikten av att veta varför missfallet inträffat, det räcker 

inte att veta att det inte är kvinnans fel (Simmons et al., 2006). Ungefär hälften av alla 

kvinnor uttryckte att det inte gavs någon adekvat förklaring till varför missfallet hade 

inträffat. Det bevisades att vissa kvinnor var nöjda med att veta att en av fem 

graviditeter slutat i missfall och att de endast hade otur. Andra kvinnor önskade en mer 

detaljerad förklaring om vad som hade gått fel för deras barn (Paton et al., 1999). När 

kvinnorna inte kunde få någon förklaring eller orsak till missfallet kvarstod alltid tvivel 

eller förvirring (Simmons et al., 2006). Detta bekräftades i studien av McCreight (2008) 

som beskrev att de flesta ville påvisa någon relation mellan missfallet och möjliga 

orsaker. De visste inte varför missfallet inträffat och sökte efter uppenbara skäl 

(Adolfsson et al., 2003). Utöver meningslöshet upplevde alla kvinnor på något sätt att 

allt bara kändes hopplöst. Detta medförde att kvinnorna grubblade över varför 

missfallen inträffat (Ancker et al., 2012). Det var lättare för vissa kvinnor att acceptera 

att det inte alltid finns någon orsak till missfallet (Wong et al., 2003). Det påvisades ofta 

en tvetydighet i de olika förklaringarna som gavs av personalen (Simmons et al., 2006). 

När kvinnorna fick en förståelse för den information som gavs och kände sig fullt 

informerade över vad som inträffat upplevde kvinnorna sig nöjda (Paton et al., 1999). 

Det framkom dock att information om orsaken även kunde förvärra situationen och 

depression hos kvinnan (McCreight, 2008).  

 

Det upplevdes befriande och skönt att vid samtal, upprepade gånger bli bekräftade i att 

de inte hade gjort någonting fel (Ancker et al., 2012). Information kunde ses som en av 

strategierna för att hantera missfallet följt efter att tala med någon närstående, medverka 
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i internetforum, läsa om missfallet, tala med människor i sin omgivning samt att tala 

med andra kvinnor som upplevt ett missfall. Från sjukvårdens sida önskade kvinnorna 

att ha djupgående samtal och att medverka i gruppsamtal med andra kvinnor som 

genomgått missfallet (Sejourne et al., 2010a). När kvinnorna började tala om sina 

missfall upplevdes det väldigt befriande och skönt eftersom man fick sätta ord på sina 

känslor vilket gjorde det lättare att hantera situationen (Ancker et al., 2012). Kvinnorna 

hade behovet av att samtala och fundera över vad som hänt många gånger. De ville tala 

med professionell personal och beskrev att det är viktigt att få tala med någon som 

förstod dem och kunde svara på deras frågor. Genom att tala med vänner och 

arbetskamrater som också genomgått ett missfall insåg kvinnorna att de inte var 

ensamma. De kunde därmed förstå de vanliga aspekterna som upplevs efter ett missfall 

(Adolfsson et al., 2003). Kvinnorna uppskattade stödgrupper då de kunde utbyta sina 

emotionella upplevelser i en fördomsfri miljö (McCreight, 2008). Detta bekräftades av 

Rowlands och Lees (2010) studie där kvinnorna talade om de specifika fördelarna med 

socialt stöd från andra kvinnor som även de genomgått ett missfall. 

 

5.4 Erfarenheter av skuld 

Känslor av skuld vid missfallet uttrycktes ofta och omfattar en känsla av att själv 

orsakat eller att bära ansvar för händelsen. Skuldkänslor kunde ha en negativ inverkan 

på den psykiska hälsan och hindra kvinnorna från att söka vidare vård för detta (Wong 

et al., 2003). Ifall ingen orsak till missfallet identifierats kunde kvinnorna lägga skulden 

på sig själv eller sin partner (Murphy & Merrell, 2009). Kvinnorna accepterade att 

skulden skulle läggas på dem själva då det var deras kropp som inte fullföljt 

graviditeten (Adolfsson et al., 2004).  De såg många anledningar till missfallet och det 

var alltid någonting som de orsakat själv. Kvinnorna var arga på sig själva och såg 

därmed missfallet som en orsak till allt de hade gjort fel under graviditeten. De var arga 

att deras handlingar skulle vara anledningen till missfallet. Känslan av skuld och tomhet 

förvärrades ofta när ingen orsak kunde identifieras av sjukvården (Ibid.). Detta beskrevs 

även av Simmons et al. (2006) då ingen konkret förklaring fanns sökte kvinnorna själva 

orsaker vilket resulterade i skuldkänslor.  I de fall där medicinska orsakerna 

identifierats, som innefattade mannens eller kvinnans genetik, sjukdomar eller en 

onormal sperma, kunde inte kvinnorna ha gjort någonting åt det och ansåg därmed inte 

att det var deras fel (Ibid.). Skuldkänslor var en affektiv känsla som ofta åtföljdes av 
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andra känslor så som förnekelse, ilska, ångest och sorg. Detta medförde även att känslan 

av skuld förstärktes (McCreights, 2008; Murphy & Merrell, 2009).  

5.5 Erfarenheter av sorg 

Sorg kan i denna litteraturstudie kopplas till förlusten av ett barn. Att vara i sorg kan 

även ses som en form av psykisk ohälsa. Majoriteten av kvinnorna talade om sorg, inte 

bara när missfallet inträffade utan även långt efter (Murphy & Merrell, 2009). Alla 

kvinnor sörjde över missfallet men på olika sätt. Det var viktigt för dem att deras sorg 

togs på allvar och att de fick tid till att sörja. De som inte uppmuntrades att sörja och 

gick tillbaka till sitt vardagsliv upplevde att de hade kvar förlusten inom sig. Kvinnorna 

glömmer inte missfallet (Adolfsson et al., 2004). Det var därför viktigt att ge sig 

utrymme att vara ledsen (Ancker et al., 2012). Vissa upplevde att tiden förde med sig en 

form av återhämtning och rekonstruktion (Murphy & Merell, 2009). De tog även upp 

behovet att symbolisera sin förlust och att respektera den egna sorgen över det som 

aldrig blev (Ancker et al., 2012). Det beskrevs därför att det upplevdes lättare att ge 

uttryck åt sin sorg genom en ceremoni (Rowlands & Lee, 2010).  

 

Oavsett i vilken graviditetsvecka missfallet hade inträffat upplevde nästan alla att de 

hade förlorat ett barn och inte bara en cellklump (Ancker et al., 2012). Alla intervjuade 

talade om sina förluster, vilket innebar en förlust av ett barn, som de hade förberett sig 

för (Adolfsson et al., 2004). Det beskrev av kvinnorna som en förlust av det framtida 

barnet, barnets framtid och moderskapet. Känslan att en person i familjen hade dött var 

av stor vikt att förstå och beakta inom sjukvården. Kvinnorna förlorade kontrollen över 

sin kropp när missfallet inträffade. Flera upplevde att de förlorade fotfästet och ramlade 

ner i ett stort svart hål. Efter missfallet ville de återfå kontroll över situationen. Sorgen 

beskrevs både som att deras identitet och rättighet som mamma hade försvunnit men 

även en förlust av någonting fysiskt som upplevs som en förlorad kroppsdel (Ibid.). När 

missfallet var plötsligt och oväntat förknippades det ofta med sorg (Murphy & Merrell, 

2009).  

 

5.6 Medicinsk och psykologisk vård 

Kvinnornas erfarenheter innebar en förklaring av den medicinska och psykologiska vård 

som erbjudits och hur det värderats. Kvinnors utlåtande började med en livlig förklaring 

om deras fysiska symtom, framförallt den vaginala förlusten. De fysiska 

manifestationerna som smärtan och den vaginala blodförlusten blev en stor del av 
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kvinnor erfarenheter kring missfallet. Den vaginala blodförlusten upplevdes otroligt 

påfrestande för kvinnorna då det signalerade ett slut på graviditeten. Vissa beskrev att 

den hotade deras liv och var i behov av akutvård (Simmons et al., 2006).  

Smärtupplevelsen var mycket utpräglad för vissa och beskrevs så fruktansvärt smärtsam 

att det inte gick att sätta ord på hur ont det gjorde (Ancker et al., 2012). De fanns även 

de som fick problem med smärta i nedre delen av buken och ryggen samt att de kände 

sig yra vid missfallet (Adolfsson et al., 2004). Problematiken beskrevs även i en studie 

av Sejourne et al (2010a) att kvinnor som genomgått ett missfall beskrev svårigheter 

kring den fysiska smärtan, de fysiska konsekvenserna av missfallet och svårigheterna att 

komma tillbaka till ett normalt liv. De kvinnor som genomgått flertalet missfall kunde 

tydligt beskriva svårigheter kring deras fortsatta fysiska hälsa som en konsekvens av 

missfallen (Sejourne et al., 2010a).  

 

Det var bevisat att de specifika emotionella behoven hos kvinnorna inte beaktades av 

vårdpersonalen. Adolfsson et al. (2004) beskriver att kvinnorna inte upplevde sig fysiskt 

sjuka och ville därför inte kräva vård. I en studie av Sejourne, Callahan och Chabrol 

(2010b) ansåg 115 av134 kvinnor som medverkat i studien att behovet av psykologiskt 

stöd efter missfallet var av störst betydelse inom vården.  I de situationer där 

psykologiskt stöd inte erbjöds påvisade kvinnorna en högre nivå av ångest och 

bedömdes mer deprimerade. Flera kvinnor kommenterade att personalen inte var 

medvetna om deras individuella behov och upplevde sig därför förbisedda (Rowlands & 

Lee, 2010). Kvinnorna upplevde sig svaga och kände att allt var tungt. Vissa kvinnor 

beskrev sig vara apatiska då de inte hade förmågan att göra någonting alls (Adolfsson et 

al., 2004). Missfallen utlöste en mer eller mindre psykisk kris och några beskrev sig 

själva som deprimerade eller berättade hur de bröt ihop utan anledning (Ancker et al., 

2012). Genom att ha någon att tala med, som lyssnade, hjälpte det kvinnorna att hantera 

förlusten bättre (Rowlands & Lee, 2010).  Kvinnorna beskrev även att den största 

komplikationen efter missfallet var den konstanta rädslan och de psykiska 

erfarenheterna som missfallet förde med sig (Sejourne et al., 2010).  
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver fördelen med att göra en litteraturstudie då 

den ger en sammanställning över tidigare forsknings resultat. Systematisk 

litteraturstudie valdes därför som metod för att urskilja aktuell forskning som belyser 

kvinnors erfarenheter och behov av vård vid ett missfall ur ett kvinnoperspektiv. Detta 

medför att sjuksköterskor kan ta del av en större mängd empiriska studier samt förslag 

på hur de kan implementeras i verksamheten. Databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO användes då de berör både omvårdnad, medicin och psykologi. Människans 

kropp är både objektiv och subjektiv där båda delarna bör beaktas (Bullington, 2004). 

Vi ville därmed få med alla olika nyanser av kvinnans vårdbehov vilket dessa databaser 

bör omfatta. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att detta breddar resultatet och 

höjer kvalitén vilket även ökar studiens trovärdighet. Abortion; spontaneous valdes som 

sökord då det innefattar majoriteten av missfallsrelaterade studier. Genom att 

komplettera med sökordet abortion; habitual innefattade det även de kvinnorna som 

upplevt missfall flera gånger och deras erfarenhet. De övriga sökorden beskriver på 

olika sätt kvinnans erfarenheter av vården. Därför valdes även att söka på kvinnans 

erfarenheter kring missfallet och på så sätt kunna urskilja deras vårdbehov. Eftersom 

syftet var att studera kvinnors behov av vård, kunde det antas vara intressant att använda 

sökorden nursing care eller care för att få fram kvinnans vårdbehov. Dock användes 

inte dessa i den egentliga sökningen då det framkom vid den inledande sökningen att 

dessa ord till största del belyste sjuksköterskans perspektiv och arbetssätt. Det kan dock 

ha medfört att vi gått miste om relevanta studier genom att inte använda det. 

 

I vår inledande sökning valdes att göra olika avgränsningar, men insåg att detta 

begränsade antalet träffar. Vid en diskussion kring vilka avgränsningar som borde tas 

bort framkom det att detta görs bäst med en kombination av sökorden istället. Forsberg 

och Wengström (2013) beskriver att forskning är en färskvara och bör vara aktuell för 

att kunna tillämpas i praktiken. Vi ifrågasatte detta då vi sett genom den inledande 

sökningen att forskningsproblematiken kring missfall inte förrändrats över tiden. Därför 

anser vi att den befintliga forskningen och litteraturen fortfarande är aktuell för oss och 

därmed även tillförlitliga. En avgränsning i årtal kunde därför ha begränsat oss och 

medfört att relevanta studier missats. Därför bestämdes att utesluta avgränsningen för att 

ha möjlighet att avgöra om studien är relevant eller inte. Två artiklar exkluderades på 
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grund av att kvinnorna tillhörde en speciell etnisk grupp som medförde att resultatet inte 

gick att överföra till svensk hälso- och sjukvård. Det kan ha medfört att vi gått miste om 

deras syn på vården och deras behov. Däremot kan det antas att de inkluderade 

studierna bidrar till den individuellas erfarenhet då även de har ett mångkulturellt 

samhälle.   

 

Tillsammans lästes titlar och abstract för att sedan enskilt läsa de utvalda artiklar och 

kvalitetsgranska dem. De titlar som innehöll bland annat medicinska interventioner, 

genetiska komplikationer, sexuella läggningar exkluderades. Vi tolkade att dessa 

studiers resultat hade ett annat utfall vilket bidrog till att det inte svarade an på vår 

problemformulering då det grundades i en annan problematik. Vid genomgången av 

abstract valdes att utesluta de som utvärderade olika medicinska bedömningsformulär, 

litteraturstudier eller de som handlade om dödfödda barn. Det kan ha medfört en 

svaghet i vår studie och därmed minskat överförbarheten till alla kvinnor i det svenska 

samhället med missfallsproblematik. Triangulering tillämpades för att bedöma 

artiklarnas kvalité och relevans samt för att identifiera deras centrala fynd. Det 

underlättade att en tolkning av studierna inte genomfördes samt att den medvetande 

gjorde vår förförståelse. Vid tillämpning av forskartriangulering höjer det studiens 

trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2013). Då engelska inte är vårt modersmål kan 

det ha skapat en brist i studien då artiklarn kan ha översatts felaktigt. Dock anser vi att 

triangulering kan hjälpa oss att på bästa sätt förstå texterna.  

 

Överförbarhet innebär i vilken grad studiens resultat kan överföras till liknande 

kontexter (Polit & Beck, 2012). Det kan antas att artiklarnas demografiska data kan 

överföras till den svenska kvinnliga befolkningen. Med detta menas att kvinnorna i 

studierna hade samma rättigheter inför sjukvården vid ett missfall. Vi ansåg därför vår 

litteraturstudie borde ha bästa möjliga förutsättning för att överföras till svensk hälso- 

och sjukvård. Denna studie önskar kunna bidra till en utveckling inom hälso- och 

sjukvården därav valdes studier med kvinnor som anses ha samma möjligheter som en 

svensk medborgare. Vi vill att erfarenheterna från kvinnorna ska bidra med en 

förbättring inom sjukvården för patienten. Dock bör vårdpersonal vara medveten om att 

kvinnans erfarenheter är unika och det är ingenting man kan förbereda sig inför. Många 

studiers urval speglade kvinnor som självmant valt att delta och kan därför antas 

representera en grupp kvinnor som är mer missnöjda över vården. Detta kan medföra att 
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vårt resultat är missvisande på så sätt att större delen av de negativa åsikterna 

uppmärksammats. Det kan även försämra vår studies överförbarhet till vården vid 

missfall. 

 

Granskningen ligger till grund för det kliniska arbetet samt för fortsatt forskning 

(Forsberg & Wengström, 2013). Lincoln och Gubas ramverk valdes som 

granskningsmall för de kvalitativa artiklarna då den på ett överskådligt sätt synliggör 

processen bakom den granskade artikeln (Polit & Beck, 2010). Vidare valdes 

granskningsmallar från Forsberg och Wengström (2013) för att granska de kvantitativa 

studierna. Dock presenteras det inte någon granskningsmall för icke-experimentella 

studier. Detta medförde en modifiering utav den existerande kvasi-experimentella 

mallen där de frågor som inte används vid icke-experimentella studier uteslöts. En 

modifiering av den kvasi-experimentella mallen kan ses som en svaghet då vi inte kan 

verifiera vilka frågor som är relevanta för en icke-experimentell studie. Det kan även ses 

som en styrka då vi har möjlighet att, utifrån vår befintliga kunskap, bedöma vilka 

frågor som kan antas vara relevanta för studiens design. Vidare kan det finnas en 

subjektiv tolkning där vissa punkter väger tyngre för den enskilde. Triangulering 

användes för att kunna urskilja den enskildes tolkningar och värderingar ur olika 

synvinklar. Utifrån granskningsmallarna fördes diskussioner kring artiklarnas design, 

det vill säga om de var explorativa, deskriptiva, fenomenologiska eller hermeneutiska. 

Detta genomfördes för att kunna genomföra en korrekt bedömning om 

bedömningspunkternas relevans relaterat till artikelns design. Att vi valde två olika 

granskningsmallar kan ses som en styrka då det påvisar att vi har förhållit oss kritiskt till 

deras relevans. Detta medför även att vår studies trovärdighet ökar. 

 

De artiklar med en blandad design bedömdes svåra att värdera. Detta på grund av att 

ingen av våra mallar var avsedda för att granska både kvalitativ och kvantitativ data 

tillsammans. Konsensus om att Fribergs (2012) granskningsmall vore lämplig då 

frågorna för båda ansatserna var uppbyggda med en snarlik struktur.  Svårigheten vid 

granskning uppstod då det inte finns något utformat poängsystem utan vi själva får 

avgöra vilka frågor som väger tyngst. Vårt resulat kan stärkas genom att vi har 

triangulerat vid granskningen. Sörensen och Olsson (2011) visar exempel på hur 

granskningsmallarna kan upprätta ett poängsystem. Det kan ha underlättat bedömningen 

då det fanns ett konkret poängsystem. Däremot kan ett förutsatt poängsystem hindra 
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vårt egna kritiska tänkande kring artiklarnas kvalité. De artiklar som erhållit låg/medel 

kvalité valdes att uteslutas för att sträva efter ett enhetligt resultat med god kvalité.  

Vid analysen inspirerades vi av Forsberg och Wengström (2013) dock valdes att lägga 

till subkategorier innan kategoribildningen. Detta genomfördes för att det skulle 

underlätta vår abstraktion då koderna var för varierande. En abstraktion innebär endast 

en förhöjning av den teoretiska nivån vilket medförde att vi ansåg att detta inte kunde 

genomföras utan att lägga till subkategori för att inte tolka koderna. Då detta användes 

för att underlätta för oss själva valdes att inte presentera dessa subkategorier i resultatet. 

Triangulering tillämpades vid koder samt vid verifiering av kategorierna i 

analysprocessen. Detta ses som en styrka då vi får tre olika synvinklar på 

analysprocessen. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att en triangulering stärker 

en studies resultat. Med detta som utgångspunkt borde det medföra att vår studies 

trovärdighet ökar.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att belysa kvinnors erfarenheter av missfall samt behov av vård. I 

resultatet framkommer det tydligt att skuld och sorg är de utmärkande känslorna kring 

missfallsupplevelsen. Dessa utgör även grunden för kvinnors behov av vård vilket 

identifierades som ett behov av tillgänglighet från sjukvården, ett empatiskt bemötande, 

god kommunikation och både medicinsk och psykologisk vård. Huvudfynden i 

resultatet kommer att diskuteras utifrån ett omvårdnadsperspektiv och vetenskaplig 

litteratur. 

Sjuksköterskan har sedan länge endast fokuserat på det medicinska hos patienten. Under 

1970-talet började sjukvården även inrikta sig på den humanvetenskapliga omvårdnaden 

(Jakobsson-Ung & Lützen, 2014). Resultatet av denna litteraturstudie pekar på att 

vården fortfarande är för biomedicinskt inriktad. Detta kan medföra att patienten som 

person kan glömmas bort. Vid ett missfall beskriver kvinnorna ett tydligt behov av 

information som även inriktar sig på de psykiska aspekterna av missfallet. Många 

upplevde att de medicinskt inriktade mötena inte var tillräckliga för att svara på deras 

frågor. Alla kvinnor har ett individuellt behov av vård. För att sjukvården ska kunna 

tillgodose detta behöver kvinnorna tydliggöra för sjuksköterskan vilken vård de önskar. 

Det är därför av vikt att stärka patienter med kunskap om hälsa och ohälsa för att 

understödja deras egenvård (Jakobsson-Ung & Lützen, 2014). SAUK-modellens 

begrepp kompetens innebär att stärka patientens självkompetens och självförverkligande 
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(Gustafsson, 2004). Med SAUK- modellen som grund kan antas att patienten stärks och 

därmed själv kan begära den vård de behöver. Detta innebär inte att patienten har allt 

ansvar för vården då det är en del av sjuksköterskans profession är att förstå människors 

omvårdnadsbehov och ta reda på hur man som bäst kan möta dem (Jakobsson-Ung & 

Lützen, 2014). 

I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde förvirring kring informationen från 

sjukvårdpersonalen. Beskedet om missfallet skapar även en chock vilket medförde en 

svårighet att ta till sig den information som ges. Enligt kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska bör sjuksköterskorna kunna ge information och förvissa sig 

om att patienterna förstår (Socialstyrelsen, 2005). Missfall kan upplevas som ett trauma 

och kan utlösa en krisreaktion hos kvinnan (Cullberg, 2006). Det kan ses som en fördel 

att utgå från detta vid hanteringen av missfallet då kvinnans behov skiftar beroende på 

den fas hon befinner sig i. Under chockfasen är det svårt att ta in och bearbeta 

verkligheten vilket gör att personen kan ha svårt att minnas vad som sagts eller skett 

(Ibid.). Den västenliga informationen ges alltför ofta i samband med beskedet. Vissa 

kvinnor uppfattade inte vad som faktiskt inträffat i ett tidigt skede. Utifrån Cullbergs 

(2006) teori om hur chockfasen kan påverkar kvinnorna blir SAUK-modellen inte 

applicerbar då den bygger på att stärka patienten att bearbeta en verklig händelse 

(Gustafsson, 2004). Arlebrink (2012) beskriver att chockfasen har motsatt effekt på 

vissa då de istället blir ännu mer uppmärksamma vilket medför att de tar in alla intryck 

och minns all information som sägs. Dessa två beskrivningar om hur chockfasen 

påverkar kvinnan bör SAUK-modellen ändå vara ytterst väsentlig för sjuksköterskan att 

tillämpa under chockfasen. Oberoende av hur kvinnan reagerar i chockfasen bör 

Gustafssons (2004) bekräftandeteori ändå vara applicerbar då den skapar trygghet och 

är en god förutsättning för kommunikationen. 

Majoriteten av kvinnorna önskar ett djupare och mer personligt samtal men beskriver att 

de är missnöjda med den information som sjukhuset erbjöd. Det kan ses ett samband 

mellan kvinnorna i studien där ett tydligt missnöje framkommer.  Då dessa kvinnor 

frivilligt medverkat i studien kan det tolkas att kvinnorna har ett större behov av att tala 

om händelsen. Med Cullbergs (2006) kristeori som utgångspunkt kan antas att 

kvinnorna i den empiriska studien där kvinnorna till största del var nöjda inte upplever 

missfallet som en kris och kan därmed förstå och acceptera informationen.  
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Då vårdtiden för missfall oftast är kort menar Borgfelth et al. (2010) att det är viktigt att 

kvinnorna känner sig fullt informerade och vet var de kan vända sig vid behov. I 

resultatet framkommer det att kvinnorna känner sig ensamma och övergivna. Det 

beskrevs även att den mest stödjande interventionen var att någon fanns där.  Utifrån 

detta kan det antas att dessa kvinnor är i större behov av att bli sedda än endast den 

medicinska vård som ges. Patienten kräver tillgänglighet av sjukvården där vikten av att 

skapa en relation både beskrivs i resultatet och i SAUK-modellen. Vid användandet av 

SAUK-modellen för varje avklarat steg byggs patientens egna resurser upp och därmed 

kan missfallet hanteras bättre (Gustafsson, 2004). Samtidigt, bör sjuksköterskan ha i 

åtanke att det finns vissa patienter som endast är i behov av medicinsk vård och inte 

önskar stöd från vården, vilket också framkom i resultatet av vår studie. 

Kvinnorna efterfrågade en formell uppföljning efter missfallet. Med utgångspunkt ur 

Cullbergs (2006) kristeori kan antas att kvinnorna befinner sig i bearbetningsfasen och 

därför är i behov av information veckorna efter missfallet. En uppföljning i form av ett 

samtal eller ett återbesök ger kvinnorna en möjlighet att ställa de frågor som uppkommit 

samt att de kan vara mer mottagliga för informationen. Det kan antas vara lämpligt att 

använda sig av SAUK-modellen som strategi genom dessa samtal för att stärka 

patientens trygghet, ge möjlighet att patienten ska kunna berätta om sin situation, kan 

värdera sin livssituation och genom kunskap utbilda patienten och därmed öka sitt 

handlande i hälsoprocessen. En kombination av Cullbergs (2006) kristeori och 

Gustafssons (2004) bekräftande teori medför att sjuksköterskan vet när, hur och vad 

som bör göras för att stötta patienten. Med detta menas att Cullbergs (2006) teori kan 

användas för att ta reda på vilken reaktionsfas kvinnan befinner sig i och därmed även ta 

reda på när kvinnan är mottaglig för information. Därefter kan SAUK-modellen 

tillämpas som en utgångspunkt för hur informationen bör ges samt ta reda på vad 

kvinnan efterfrågar.  

Delar av vårt resultatet tyder på att personalen inte vet hur man kan ge stöd till 

kvinnorna och därmed upplever de en dålig vård. Det framkommer även att sjukvårdens 

är för medicinskt inriktande vilket medför ett känslokallt bemötande. Det kan finnas en 

svårighet att tala med kvinnorna om hennes förlust då sjuksköterskan kan uppleva en 

rädsla över att säga fel saker eller såra kvinnan (Skärsäter, 2014). Kvinnorna efterfrågar 

ett mänskligt bemötande och genom SAUK-modellens sympatifas stödjer 

sjuksköterskan patienten genom att visa omsorg och uttrycka medkänsla. Detta 

genomförs genom att visa värme, närhet och emotionellt engagemang och därmed 
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uppmuntras patienten till involvering och delaktighet (Gustafsson, 2004). Det kan 

därför anses användbart för sjuksköterskana att utgå ifrån SAUK-modellen och främst 

sympatifasen för att tillgodose kvinnorna med ett mänskligt bemötande. Detta kan även 

förstås av Kaséns (2014) begreppsdefinition av sjuksköterskan som ses som en vårdare. 

Begreppet vårdare beskriver ”den som vårdar” där den huvudsakliga uppgiften är att 

vakta. Betydelsen av att vårdaren vaktar kan metaforiskt antas vara den som vaktar 

patientens värdighet. För att koppla detta till kvinnans behov av ett empatisk och 

mänskligt vårdande kan det tolkas att det är kvinnans värdighet att uppleva hälsa. Det 

blir därför sjuksköterskans uppgift att vakta patientens värdighet och därmed förebygga 

ohälsa. Ifall det krävs ett mänskligt bemötande för att tillgodose detta är det i 

sjuksköterskans profession att ta hänsyn till det. 

Det har framkommit att kvinnans känsla av skuld kan hindra dem från att söka vård. 

Kvinnorna accepterar faktumet att det är deras kropp som har orsakat missfallet. Det 

finns en möjlighet att dessa känslor uppkommer för sent för att vården ska kunna fånga 

upp och hjälpa kvinnan att bearbeta det. Skuldkänslorna är riktade mot kvinnan själv 

vilket kan hindra dem att söka vård på grund av att de inte har någonting att söka vård 

för. Ifall SAUK-modellen tillämpas i ett initialt skede för att bekräfta kvinnans 

skuldkänslor kan det medföra att de accepterar sina känslor och går vidare. Detta står i 

kontrast till Cullbergs (2006) kristeori då kvinnan inte kan ta in informationen under 

chockfasen. Med detta i åtanke kan SAUK-modellen istället användas för att stärka 

patientens självkänsla och därmed främja kvinnans möjlighet att söka vård.  Cullberg 

(2006) beskriver att det är i reaktionsfasen som kvinnorna vill finna en mening med det 

som har skett. När ingen orsak går att finna skapar över hälften av kvinnorna 

orealistiska förklaringar till barnets död. Dessa förklaringar är oftast anklagelser som är 

riktade mot sig själv vilket bidrar till skuldkänslorna. Gustafssons (2004) bekräftande 

teori kan i detta fall vara av stor vikt för att hantera de orealistiska skuldkänslorna. Det 

kan dock finnas en svårighet för sjukvården att fånga upp dessa kvinnor. Det kan lättast 

antas genomföras genom en uppföljning. I en studie av Adolfsson, Berterö och Larsson 

(2006) beskriver de att alla kvinnor inte behöver en uppföljning då de går igenom en 

helt normal sorgeprocess och behöver därför inte någon adekvat uppföljning. De 

beskriver även att de som fått stöd genom uppföljning inte påvisar någon effekt. I vår 

studies resulatat framkom det dock att de kvinnor som inte erbjöds psykologiskt stöd 

påvisade högre nivåer av ångest och bedömdes mer deprimerade. Med detta i åtanke kan 
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det ändå antas att det vore av vikt att erbjuda uppföljning till alla kvinnor för att finna 

dem som inte har en normal sorgeprocess och behöver hjälp att hantera detta.  

Framträdande i resultatet är att kvinnorna reagerat kring de medicinska definitionerna 

av fostret. För samtliga kvinnor upplevs missfallet som en förlust av ett barn vilket även 

återspeglades i sorgeprocessen. Cullberg (2006) beskriver att det finns en möjlighet att 

sjuksköterskan ”under identifierar sig” med kvinnan för eget skydd och därmed stänger 

av sin empatiska förståelse. Detta styrks av Sundgren (1992) som menar att 

vårdpersonalen ständigt påverkas och berörs av kvinnans känslor. Det kan påminna om 

egna konflikter vilket upplevs påfrestande och skapar ångest och oro hos viss personal. 

För att kunna ge optimal vård måste vårdare ha adekvat kunskap och ha förmåga att se 

individen som vårdas, vad hälsa och välbefinnande betyder för henne eller hur 

situationen påverkar just henne (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta står i kontrast till 

denna studies resultat då kvinnan upplever att det är mest stödjande att det finns någon 

där genom sorgen. Det kan antas att sjuksköterskans välvilja i att alltid finna det rätta 

svaret och lösningen hindrar dem från att ge den vård de behöver, att finnas där. Detta 

styrks av Arlebrink (2012) som beskriver att det kan vara jobbigt för sjuksköterkan att 

endast finnas där till stöd då det inte finns några rätta svar som kan hjälpa kvinnan ut ur 

sorgen. Sjuksköterskan påvisar därför ett flyktarbete till att möta känslorna och upplever 

att det inte finns någon anledning för dem att vara kvar i situationen. Arlebrink (2012) 

förklarar även att sorg tröstas lättast av att aktivt lyssna utan krav. SAUK-modellen 

inriktar sig på att lyfta fram det positiva istället för att älta det negativa och på så sätt 

hitta resurser för att gå vidare (Gustafsson, 2004). Därmed kan SAUK-modellen 

underlätta för sjuksköterskan att våga finnas där i de svåra situationerna utan att bli 

alltför personligt engagerad. Vidare menas inte att man ska hindra patienten från att 

bearbeta sin sorg utan istället hjälpa patienten att finna mening att gå vidare. Cullberg 

beskriver vikten i att inte bli för personligt engagerad och identifiera sig för mycket med 

kvinnan då man på så sätt kan hindra sig från att urskilja patientens verkliga behov 

(Cullberg, 2006). 

Sorg kan även beaktas utifrån livsvärldsteorin där människans livsvärld utgör 

sorgereaktionen. Vårdvetenskapligt medvetna och kompetenta sjuksköterskor har 

patientens livsvärld i fokus för att förstå hur hälsa, sjukdom, lidandet och vårdandet 

upplevs (Dahlberg & Segesten, 2010). När något oväntat inträffat förändras livsvärlden 

vilket medför att kvinnans mening och värderingar inte är desamma. Livsvärlden finns 

hela tiden och påverkar människan i sitt livssammanhang. Dahlberg och Segesten 
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(2010) skriver att mening och sammanhang kan påverka människors hälsa och hur de 

återhämtar sig. Med detta som utgångspunkt i vårdandet kan kvinnans livvärld ses som 

en resurs för sorgearbetet och vägen att gå vidare.  

 

6.3 Kliniska implikationer och förslag till vidare forskning 

Forsberg och Wengström (2013) menar att systematiska litteraturstudier upprättas för 

att kunna förankra forskningsresultat i evidensbaserad omvårdnad. Detta genomförs 

genom att forskning och systematiska litteraturstudier ska diskuteras samt prövas ute i 

verksamheten för att kunna utvärdera dess resultat (Ibid.).  

Uppföljning efter missfallet borde implementeras för att kvinnorna inte ska känna sig 

utelämnad och övergiven av vården samt att deras vårdbehov efter missfallet 

tillgodoses. Det påvisas även ett stort intresse av att medverka i internetforum för att 

tala om missfallsupplevelsen (Gold, Boggs, Mugisha & Lancaster-Palladina, 2012). 

Förslagsvis bör vården anpassa sig efter detta genom att bidra med personlig, 

vårdvetenskaplig och evidensbaserad fakta till kvinnorna via internet. Denna typ av 

eftervård kan antas hjälpa kvinnornas sorgehantering utan att behöva bli exponerat. 

Kvinnorna kan befinna sig i sin trygga hemmiljö och samtidigt få tillgänglighet och stöd 

av professionell personal. Resulatatet av denna studie bekräftar SAUK-modellen som 

verktyg för att stärka patientens jagperspektiv. Vi anser att den bör bli mer 

uppmärksammad ute i den kliniska verksamheten då det visats att den är applicerbar vid 

omvårdnaden.  

Resultatet i denna litteraturstudie och tidigare empiriska studier beskriver ett tydligt 

behov av uppföljning efter missfall. Däremot krävs det vidare forskning samt 

utvärdering om när, var och hur det är lämpligast att uppföljningssamtalen ska äga rum 

för att tillfredställa kvinnans behov av vård. Då vi sett genom denna studie att SAUK-

modellen är ett potientiellt verktyg vid omvårdnaden av kvinnorna som genomgått 

missfall anser vi att en interventionsstudie bör genomföras som utvärderar detta. Denna 

utvärdering bör tillämpas på kliniker, såväl som mottagningar och vid eftervården. Vi 

har även sett att kvinnor som genomgått ett missfall sökt information och stöd genom 

internetforum. Därav ser vi ett behov av vidare forskning som utvärderar ett sådant 

forums relevans och effektivitet för missfallshantering. Detta för att kvinnorna ska 

erhålla evidensbaserad information och möjligheten till anonymitet. 
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7 Slutsatser 
Många kvinnor kommer någon gång drabbas av missfall vilket utgör en förändring i 

deras livsvärld. Detta skapar även stora vårdbehov som ställer krav på 

sjuksköterskornas omvårdnad. Trots detta påvisar majoriteten av kvinnorna i studierna 

att det finns brister kring vården i samband med ett missfall. De upplever ett dåligt 

bemötande från vårdpersonalen med avsaknad av empati och tillgänglighet. Framförallt 

upplevde många att de inte fått tillräckligt med information och uppföljning både under 

och efter missfallet. Detta skapade stor förvirring och ett fortsatt sökande efter 

bekräftelse för missfallet. Litteraturstudien påvisar att dessa brister medför en ökad 

psykisk ohälsa, vilket kan ses som ett vårdlidande.  

Resultatet av denna litteraturstudie tyder på att missfall kan vara en stor och traumatisk 

händelse i kvinnans liv som kan utgöra en djup och lång emotionell påverkan. 

Framtidsplanerna förstörs plötsligt och oväntat vilket kan utgöra en livskris. Då SAUK-

modellens målsättning är att stärka patientens livskompetens anser vi att den är lämplig 

som verktyg för att vårda kvinnor som drabbats av missfall. Användandet av SAUK-

modellen vid omvårdnaden och kommunikationen kan därmed skapa goda 

förutsättningar för att tillfredsställa alla kvinnors olika behov av vård under 

missfallsprocessen.  
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Bilaga 2. Ommodulerad granskningsmall för kvantitativa artiklar 

- Kvasi-experimentella studier 

A. Syftet med studien? 
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…… 

……………………………………………………………………………………………

…… 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
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Är designen lämplig utifrån syftet? 
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B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

……………………………………………………………………………………………

…… 

Vilka är exklusionskriterierna? 

……………………………………………………………………………………………

…… 

Vilken urvalsmetod användes? 

 Randomiserat urval 

 Obundet slumpmässigt urval 

 Kvoturval 

 Klusterurval 

 Konsekutivt urval 

 Urvalet är ej beskrivet 



  
 

 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja / Nej  

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

……………………………………………………………………………………………

…… 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

……………………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………………

…… 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja / Nej 

Var validiteten diskuterad? 

Ja / Nej  

D. Analys 

Hur stort var bortfallet? 

……………………………………………………………………………………………

…… 
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Var den statistiska analysen lämplig? 
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Om nej, varför inte? 

……………………………………………………………………………………………
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Vilka var huvudresultaten? 

……………………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………………

…… 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja / Nej  

Om ja, vilka variabler? 

……………………………………………………………………………………………

…… 

Vilka slutsatser drar författaren? 

……………………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………………

…… 

Instämmer du? 

Ja / Nej  

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja / Nej  

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja / Nej  

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja / Nej 

Övriga  

……………………………………………………………………………………………
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*Modifierad från Forsberg och Wengströms (2013) granskningsmall. 
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Credability (Trovärdighet) 

Peer-debriefing? 

Ja/Nej 

Peer-reviewed? 

Ja/Nej 

Member-checks? 

Ja/Nej  

Persistent observation? 

Ja/Nej 

Perlonged engagement? 

Ja/Nej  

Finns längre citat och/eller vem som sagt det? 

Ja/Nej 

Triangulering? 

Ja/Nej 

Dependability (Pålitligheten) 

Är metodens delar är väl beskrivna? 

Ja/Nej 

Replikerbarhet? 

Ja/Nej 

Step-wise replication? 

Ja/Nej 

Finns det en extern som granskar data och analysen? 

Ja/Nej 

Confirmability (Objektiviteten) 

Finns det konsensus mellan två eller fler forskare över resultatets relevans och innebörd 

i förhållande till ursprungstexten? 

Ja/Nej 



  
 

 

 

Är resultatet är en spegling av informanternas röst? 

Ja/Nej 

Visar studien exempel från intervjuerna? 

Ja/Nej  

Neutralitet – Finns det en viss distans mellan informant och forskare? 

Ja/Nej 

Transferability (Överförbarheten) 

Är kontexten väl beskriven? 

Ja/Nej 

Är urvalet väl beskrivet? 

Ja/Nej 

Är kontexten och urvalet så fylligt och väl beskrivet att jag som läsare själv kan avgöra 

om det är möjligt att överföra den? 
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*Ommodulerad av Polit och Beck (2010). 
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