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I Sverige finns det inga säkra siffror på hur ofta ett missfall inträffar, men undersökningar 
visar att hälften av alla graviditeter slutar med ett missfall. Missfall inträffar vanligast 
mellan vecka 9 – 11. Några orsaker till varför kvinnan kan få missfall är kromosomfel, 
hormonella orsaker, systemsjukdomar, defekter i immunförsvaret, missbildningar i 
livmodern eller infektioner. Studiens syfte var att belysa kvinnors behov att socialt stöd 
och dess effekter efter missfall. Metoden som använts är en litteraturstudie med 9 
kvalitativa och 1 kvantitativ samt 2 som var både och.  Resultatet visar att kvinnors behov 
av stöd är stort och bör förbättras. Det har visat sig att sjukvårdspersonal ofta har brister i 
att ge stöd och lätt ignorerar kvinnans behov. Sjukvårdspersonal har en viktig roll i det 
emotionella och det kognitiva stödet. Det är viktigt att ge information om orsaken till 
missfallet och att ta sig tid med kvinnan. Dessvärre glöms detta ofta bort och det 
fokuseras på den medicinska behandlingen. Däremot upplevde kvinnorna stödet från 
närstående och vänner som bra. Det framkommer också att när stöd från både personal 
och närstående ges till kvinnan återhämtar hon sig och går vidare snabbare.  
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Introduktion 
Det är ingen som vet riktigt säkert hur ofta missfall inträffar. Att få missfall är betydligt 

vanligare än vad vi tror, undersökningar visar att hälften av alla graviditeter slutar med ett 

missfall. Graviditeten avbryts innan den gett sig till känna och kvinnan fått den bekräftad. 

Det befruktade ägget stöts ut ur livmodern och en blödning uppstår. Missfall är vanligast 

runt vecka 9-11. Ungefär 1 av 300 kvinnor drabbas av tre eller flera missfall. Graviditeten 

delas in i tre perioder och varje period är tre månader. De kallas första, andra och tredje 

trimestern. Missfall under den första trimestern räknas som tidiga och gränsen mellan 

tidiga och sena missfall är vid 13:de graviditetsveckan. De foster som föds döda före 

vecka 28 och är mindre än 35 cm definieras som missfall (Sundgren, 1992). Enligt 

Socialstyrelsens allmänna råd är dödfödda foster efter vecka 28 betraktade som barn och 

ska därför begravas (SOSFS 1990:8).  

 

De vanligaste orsakerna till missfall är: 

?  Kromosomfel 

?  Hormonella orsaker 

?  Systemsjukdomar t.ex. Diabetes mellitus 

?  Defekter i immunförsvaret 

?  Missbildningar i livmodern 

?  Infektioner 

?  Fysiska och psykiska skador (Bergman & Normelli, 2000). 

 

Andra faktorer som har visat sig påverka kvinnans graviditet är stress, alkohol, tobak, 

viss mat och extrem motion (Bergman & Normelli, 2000). Vissa mediciner kan leda till 

missbildningar hos fostret som i sin tur leder till missfall (Sundgren, 1992). Andra 

faktorer som har visat sig påverka risken för missfall är intrauterint preventivmedel samt 

flerbörd. Med intrauterint preventivmedel avses hormonspiral eller kopparspiral som 

placerats i vagina. Flerbörd är när kvinnan är gravid med fler än ett foster (Farmen & Hol, 

2002). 
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Upplevelser  
Stead (1996) fann att när en kvinna får missfall kan hon ofta uppleva obehag, ovärdighet, 

stress, förvirring och en känsla av sårbarhet och rädsla, av att vara beroende av 

sjukvårdspersonal. Upplevelserna hos kvinnorna är individuella beroende på hur stor 

smärta de har, både psykiskt och fysiskt. Thomas (1997) menar att redan när graviditeten 

bekräftas börjar många av kvinnorna utveckla känslor för fostret. Studier visar då att hon 

ser på fostret som en individ, hennes eget barn. Att förlora ett barn är psykiskt 

påfrestande och det betyder att oavsett hur långt hon gått i graviditeten eller om det är 

hennes första missfall kommer kvinnan att sörja. Stead (1996) menar att några kvinnor är 

till och med rädda för att mista sitt liv då blödningar uppstår. När kvinnan får beskedet att 

hon fått missfall kan hon drabbas av chock som senare leder till frågor och funderingar. 

Hjälplösheten och oron över att inte veta orsaken till missfallet gör att kvinnan ibland mår 

ännu sämre (Stead, 1996). Många kvinnor känner skuldkänslor över missfallet och tror att 

de har gjort något fel eller ätit något olämpligt. De undrar om något kunde ha gjorts 

annorlunda eller om de kunde ha gjort något för att förhindra situationen (White & 

Bouvier, 2005).  

 

Sundgren (1992) anser att många gånger bagatelliseras ett missfall, och i vissa fall tycker 

kvinnan att det inte är accepterat att sörja. Kvinnan bör tillåta sig att sörja, för sorg som 

inte är bearbetad kan få svåra konsekvenser och hon kan drabbas av en depression flera år 

senare utan att förstå varför. Det är helt normalt att sörja och att det är tillåtet när som 

helst vilket kvinnan måste försöka förstå (Sundgren, 1992). Missfall kan i många 

avseenden uppfattas som ett misslyckande som kan leda till starka krisreaktioner som tex. 

depression (Cullberg, 2003). Upplevelse av ohälsa kan uppstå när kvinnan förlorar eller 

löper risk att förlora ett barn (Jahren-Kristoffersen, 1998). 

Hälsa och ohälsa 
Enligt Jahren-Kristoffersen (1998) kan hälsa uppfattas som något man har eller inte har. 

Hälsa är svårt att definiera då det är många olika begrepp som ingår. Barn beskriver att 

hälsa är något bra och vuxna definierar hälsa med fysiska, psykiska, sociala och andliga 

komponenter i sin värdering. Eriksson (2000) anser att hälsa är ett tillstånd där många 

faktorer måste samspela. Hälsa är en helhet och varierar från människa till människa, den 
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är personlig och individuell. Eriksson beskriver fyra huvudpositioner som hälsa, upplevd 

hälsa, verklig hälsa, upplevd ohälsa och verklig ohälsa. Upplevd hälsa är då patienten 

känner sig frisk men det finns tecken på ohälsa. Verklig hälsa är när människan upplever 

välbefinnande och har hälsa. Upplevd ohälsa är när patienten känner sig sjuk men det 

saknas tecken på ohälsa. Verklig ohälsa är när patienten känner sig sjuk och även har 

tecken på sjukdom och ohälsa. World Health Organisation definierar hälsa på följande 

vis ”hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 

endast frånvaro av sjukdom” (citerad/refererad i Eriksson, 2000). Sjuksköterskan har ett 

grundläggande ansvar för att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt 

att minska lidande. När patienten upplever ohälsa vid sjukdom och inte klarar av den 

dagliga skötseln av sig själv träder Hälso- och Sjukvårdslagen ([HSL] SFS 1982:763) in 

och dess direktiv av god omvårdnad ska följas. HSL styrs av en humanistisk 

människosyn vilket betyder att alla människor är lika värda och att omvårdnaden ska ges 

på lika villkor oavsett ålder, kön, utbildning, ekonomi, etnisk bakgrund och religion 

(Fröberg & Gulbrandsen, 1997; Jahren-Kristoffersen, 1998; SFS 1982:763). Patientens 

behov ska tillgodoses och med respekt för patientens självbestämmande. Sjuksköterskan 

inom hälso- och sjukvård arbetar främst för individen, familjen och samhället 

(International Council of Nurses, 2000). Stöd som rådgivning och vägledning är viktiga 

åtgärder för patienten och dess anhöriga (Jahren-Kristoffersen, 1998).  

Socialt Stöd 
”Socialt stöd ses som en relation mellan givare och mottagare. Socialt stöd ses som en del 

i en process och kan bäst förstås genom att man analyserar mötet mellan givare och 

mottagare. Dessa kan ha olika uppfattningar av utbytet och därmed påverka utfallet. Detta 

resonemang är en värdefull utvidgning av diskussionen, genom att de inbegriper två 

parter i ett utbyte av socialt stöd” (Stål, 1997, s. 76). Socialt stöd är en faktor som 

påverkar hälsan och tidigt har det klarlagts att socialt stöd har hälsobefrämjande effekter. 

Det sociala stödet ger en skyddande effekt mot stressfaktorer som höjer sjukdomskänslan 

och verkar även som en buffert för att dämpa effekterna av skadliga psykosociala 

stressfaktorer (Kaplan, Cassel & Gore, 1977). Det har visat sig att socialt stöd från familj, 

vänner och arbetskamrater hindrar påfrestningar och har en slags skyddande effekt mot 

stress samt minskar riskerna att människan drabbas av olika sjukdomar. Man har även 
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sett att socialt stöd visar sig befrämja tillfrisknandet och anpassningen hos redan sjuka 

patienter (Hedin, 1994). Kaplan et al. (1977) anser att brist på socialt stöd ger en direkt 

påverkan på hälsan via kroppens hormoner och försvarssystem. Ett bra socialt stöd 

hjälper individen att handskas med olika stressfyllda situationer och därmed minskar 

stressreaktionerna i kroppen och risken att drabbas av olika sjukdomar. Att ha tillgång till 

ett bra socialt stöd betraktas som grundläggande mänskliga behov. I Finfgeld - Connetts 

(2005) studie framkommer det att socialt stöd är en kombination av emotionellt och 

praktiskt stöd. Det sociala nätverket med partner och anhöriga är en viktig resurs och i 

kombination med god omvårdnad från sjukvårdspersonal har det visat sig ge en förbättrad 

mental hälsa.  

 

Enligt Hedin (1994) kan det sociala stödet ses som en buffert mot dramatiska händelser 

som påverkar hälsan och välbefinnandet negativt. Socialt stöd ger en styrka mot 

dramatiska och oönskade händelser i en människas liv, som kan leda till ohälsa. Det 

sociala stödet kategoriseras efter funktion och stödets innehåll. Det finns sex 

huvudformer av stöd som kan ges både privat och professionellt: 

?  Konkret och praktisk hjälp innebär att underlätta i vardagssituationer och lösa 

praktiska problem. 

?  Instrumentellt stöd innebär att lösa problem som uppstår på arbetsplatsen och ta 

fram resurser i och utanför arbetssituationen. 

?  Kognitivt stöd innebär rådgivning, information och vägledning. 

?  Feed back är en stödform som innebär en bekräftelse på personens sätt att handla 

och agera runt det inträffade. 

?  Emotionellt stöd innebär att få visa sina känslor, få tröst och uppmuntran samt en 

möjlighet att ventilera sina känslouttryck. 

?  Nätverksstöd innebär ett deltagande av gemensamma aktiviteter bland umgänget 

och i samvaron. 

Det finns många faktorer som påverkar stödförloppet. De mest framträdande faktorerna 

är stödmottagarens funktionsförmåga, stödmottagarens relationsmönster och 

stödmottagarens placering i det sociala nätverket. Eftersom socialt stöd är ett viktigt ämne, 

såväl privat stöd som professionellt krävs ett samspel mellan dessa stödformer för att få 
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bästa möjliga resultat (Hedin, 1994). Kaplan et al. (1977) anser att det sociala stödet som 

omvårdnadsåtgärd borde prioriteras mer som förebyggande åtgärd tillsammans med den 

medicinska behandlingen. Målet med det sociala stödet som omvårdnadsåtgärd är att 

förbättra och påskynda tillfrisknandet både psykiskt och fysiskt. Enligt Finfgeld - Connett 

(2005) är socialt stöd en omvårdnadsåtgärd som sjukvårdspersonalen bör nyttja mer. 

Sjukvårdspersonalen bör få mer kunskap och bli mer medveten om att skilja på socialt 

stöd som omvårdnadsåtgärd och den medicinska behandlingen. Det har visat sig att 

sjukvårdspersonal som känslomässigt närmat sig patienter för mycket ofta har blivit 

avvisade. Detta kan leda till att sjukvårdspersonal fokuserar mer på den medicinska 

behandlingen istället för den emotionella. Det emotionella stödet behövs i omvårdnaden 

för att bekräfta patientens behov och för att få bästa möjliga resultat för patienten. Stål 

(1997) menar att när man talar om socialt stöd så tycks det finnas en naturlig föreställning 

om att det handlar om något gott. Det finns anledningar till att undersöka om hur våra 

lärdomar om socialt stöd och dess följder ser ut. Det är av central betydelse att man går in 

i ett socialt stödarbete med öppna ögon, vilket menas att man går in med kännedom om 

hur människor reagerar när de får socialt stöd.  

Problemformulering 

Studier visar att det inte är ovanligt att kvinnor som drabbas av missfall upplever ohälsa. 

Då socialt stöd har visats vara en faktor som har betydelse för människors hälsa är det av 

vikt att få kunskap om kvinnors behov av socialt stöd och dess effekter efter missfall. 

Sådan kunskap skulle kunna förbättra omvårdnaden vid missfall. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa kvinnors behov av socialt stöd och dess effekter efter 

missfall. 
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Metod 
Författarna har använt sig av en litteraturstudie som metod. En sådan studie undersöker 

bl.a. vad som är känt och ej känt inom ett område för att sedan bidra med ny kunskap 

inom ämnet (Polit & Hungler, 1999). Det upptäcks också vilka kunskapsbrister som finns 

i ämnet. Nya rön och vetenskap gör att sjukvårdspersonal kan uppdatera sig kontinuerligt 

med aktuella fakta. Arbetsgången som har efterföljts vid den systematiska 

litteraturstudien var enligt Polit och Hunglers (1999) modell:  

1. Identifiera koncept och nyckelord. 

2. Identifiera potentiella referenser genom elektronisk eller manuell sökning. 

3. Ta fram lovande referenser. 

4. Granska referenser för relevans och lämplighet. Kassera irrelevanta och olämpliga 

referenser. 

5. Läsa relevanta referenser och föra anteckningar, och identifiera nya referenser genom 

citat. Eventuellt gå tillbaka till steg 3. 

6. Organisera referenserna. 

7. Analysera och integrera materialet. 

8. Sammanställa litteraturstudien  

Urval och datainsamling 
Sökningarna har gjorts i databaserna Medline, CINAHL och PsycInfo. Sökorden som 

användes var relation, abortion spontaneous, nurse patient relation, caring, nursing, 

nursing intervention, social support och needs samt en kombination av orden. I databasen 

Medline användes MeSH-termer förutom vad gäller relation och needs vilka söktes som 

fritext. Dessutom användes begränsningen Research för att välja bort reviewartiklar. I 

databasen CINAHL användes Thesaurussökning samt needs som fritextsökning. I 

databasen PsycInfo användes abortion spontaneous som sökord. För att få aktuella data 

har en begränsning gjorts i urvalet av artiklar publicerade från Januari 1995 till Oktober 

2005. Författarna har använt sig av engelskspråkiga artiklar där fokus har legat på 

kvinnans behov/upplevelser av socialt stöd efter missfall, ur ett omvårdnadsperspektiv. 

Artiklarna skulle vara peer reviwed, vilket innebär att de blivit granskade av expertis på 

området innan de publicerats (Willman & Stoltz, 2002). Abstrakt till de artiklar som 
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verkade lämpliga studerades och sedan valde författarna gemensamt ut de artiklar som 

verkade stämma med syftet. Artiklar som har haft fokus på medicinska faktorer som 

droger, missbruk, rökning och läkemedel har exkluderat. Artiklar som har varit inriktade 

på det manliga perspektivet har också uteslutits, samt reviewartiklar och de som varit 

publicerade före 1995. Trots begränsningarna i databaserna kom det upp artiklar som var 

publicerade före 1995. Sökorden och antalet träffar i databaserna redovisas i tabell 1. Av 

träffarna i CINAHL hade 23 artiklar tidigare identifierats i Medline. Likaså återfanns 4 av 

träffarna i PsycInfo i såväl Medline som i CINAHL. Dubbelträffarna redovisas endast 

under kolumnen antal träffar i tabellen. Vid urval 1 var antalet artiklarna vilka verkade 

svara på syftet 34 stycken. Dessa studerades noggrant och till urval 2 kvarstod 17 artiklar. 

De 17 artiklar som föll bort uppfyllde inte författarnas krav då resultaten inte svarade på 

syftet eller var case studier. Samtliga 17 artiklar lästes igenom av båda författarna och 

granskades utifrån syftet med hjälp av granskningsmallar (Institutionen för hälsa och vård, 

2004). Med hjälp av granskningsmallen styrktes den vetenskapliga kvaliteten på 12 

artiklar och till urval 3 återstod dessa 12 artiklar. Artiklarna som exkluderades var 

fokuserade på kvinnan och mannens upplevelser vilka redovisades utan att resultatet 

särskiljdes, sjuksköterskans roll och medicinsk behandling via kirurgi. Manuell sökning 

gjordes i tidskrifterna Vård i Norden samt Sygeplejersken men gav dock inget resultat.  
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Tabell 1. Sammanställning av databassökning 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2                      Urval 3 

 Medline Relation* 244023    
                                    Abortion spontaneous 23459    
 Relation AND Abortion 

spontaneous 
189 2 0  

 Nurse patient relation AND 
Abortion spontaneous 

20 2 1 1 

  Caring 20400    
 Caring AND Abortion 

spontaneous 
33  0   

 Nursing 390313    
 Nursing AND Abortion 

spontaneous 
337  4 0 0 

  Nursing Intervention 8823    
 Nursing intervention AND 

Abortion spontaneous 
11  0   

 Social support 28427    
 Social support AND 

Abortion spontaneous 
81  4 4 3 

 Needs* 579    
 Needs AND Abortion 

spontaneous 
151  0   

CINAHL  Nurse patient relation 6591    
  Abortion spontaneous 628    

 Nurse patient relation AND 
Abortion spontaneous 

9 2 0  

  Caring 26082    
 Caring AND Abortion 

spontaneous 
6 2 2 2 

  Nursing 233880    
 Nursing AND Abortion 

spontaneous 
102 9 1 1 

 Nursing Intervention 2382    
 Nursing Intervention AND 

Abortion spontaneous 
0    

  Social support 9903    

 Social support AND 
Abortion spontaneous 

44  3 3 1 

  Needs* 407    
 Needs AND Abortion 

spontaneous 
1 1 1 0 

PsycInfo Abortion Spontaneous 183 5 5 4 
 Summa  34 17 12 

*Fritextsökning 
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Databearbetning 
Författarna läste samtliga artiklar var för sig. Noteringar och stödord gjordes för att kunna 

strukturera upp och sammanställa resultatet. Författarna jämförde därefter sina 

anteckningar och diskuterade kring aktuella huvudfynd. Därefter lästes artiklarnas 

resultat mer noggrant och understrykningar gjordes för att tydliggöra allt som handlade 

om det sociala stödet och därmed lyftes tyngdpunkterna fram i texten. I det sociala stödet 

utvecklades två teman som utgick ifrån vem som gav stödet, professionellt stöd och stöd 

från närstående. Dessa teman delades upp i olika undergrupper för att tydliggöra de olika 

typerna av stöd. I det professionella stödet från sjukvårdspersonal innefattas emotionellt 

och kognitivt stöd. I det emotionella stödet ingår att sjukvårdspersonal bör visa empati, 

respekt och bemöta kvinnan på ett bra sätt samt finnas till vid behov. Det kognitiva stödet 

innefattar information om missfallet. I stödet från närstående innefattas att partner, familj 

och vänner stöttar kvinnan både emotionellt och praktiskt. Därefter sammanställdes det 

slutliga resultatet. Flera av studierna undersökte kvinnor och deras partners upplevelser 

av missfallet. Resultatet har dock redovisats separat, vilket gjorde att artiklarna kunde 

användas. 

Etiska överväganden 
Materialet har översatts och behandlats så korrekt och objektivt som möjligt. Artiklarna 

är byggda på tidigare publicerat material vilka redan har granskats av en etisk kommitté. 

Källor som har använts återfinns i referenslistan med fullständiga uppgifter. Författarna 

har eftersträvat att undvika egna tolkningar och värderingar som kan förvanska 

originalmaterialet. Då litteraturstudien baseras på tidigare material som publicerats 

behöver inte studien genomgå granskning av etisk kommitté (Willman & Stoltz, 2002). 
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Resultat 
Resultatet bygger på 12 vetenskapliga artiklar (se bilaga 1) varav 9 är kvalitativa, 1 är 

kvantitativ samt 2 artiklar som är både kvalitativa och kvantitativa. Forskningen visar att 

kvinnor som fått missfall är i stort behov av socialt stöd. Resultatet presenteras utifrån två 

teman; professionellt stöd och stöd från närstående (figur 1). I det professionella sociala 

stödet ingår emotionellt stöd och kognitivt stöd från sjukvårdspersonal. I stödet från 

närstående ingår emotionellt stöd och praktiskt stöd, i detta stöd inkluderas partner, familj 

och vänner. Även effekterna av det sociala stödet redovisas i resultatet, både positiva och 

negativa. 

 

                                                                                                   

Figur 1. En sammanställning av kvinnors behov av socialt stöd efter missfall. 
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Professionellt stöd 
Det professionella stödet från sjukvårdspersonal innefattar emotionellt och kognitivt stöd. 

I det emotionella stödet ingår att sjukvårdspersonal bör visa empati, respekt och bemöta 

kvinnan på ett bra sätt samt finnas till vid behov. Det kognitiva stödet innefattar 

information om orsaken till missfallet. 

Emotionellt stöd 
Behoven efter ett missfall var olika och mycket individuella. Det framgick att 

sjukvårdspersonalens stöd och bemötande alltid påverkade kvinnornas bearbetning, 

antingen positivt eller negativt efter ett missfall. Ett positivt stöd och bemötande hjälpte 

många kvinnor att gå vidare snabbare men om det fanns brister i stöd och bemötande fick 

vissa kvinnor det svårare att bearbeta missfallet (Abboud & Liamputtong, 2005). 

 

Vissa av kvinnorna ville inte glömma missfallet utan bar det med sig som en erfarenhet, 

samtidigt som andra försökte att glömma och gå vidare så snabbt som möjligt. 

Sjukvårdspersonalen borde agera mer känslosamt och uppmuntra kvinnorna att prata om 

det inträffade (Adolfsson, Larsson, Wijma & Berterö, 2004; Corbet-Owen & Kruger, 

2001; Ujda & Bendiksen, 2000). 

 

 ”I don`t care how common it is. It is a devastating disappointment. 

 The health care profession needs a lot of work in learning how to 

 support women when they lose a baby. No matter how common 

 it is… ” (Ujda & Bendiksen, 2000, s. 277). 

 

 Kvinnorna ville inte bara ha en förklaring utan de ville också att någon skulle lyssna på 

dem och ta sig tid att visa omtanke. Sjuttionio procent av kvinnorna tyckte inte att 

sjukvårdspersonalen visade dem den omtanke eller omsorg som de ville ha (Conway, 

1995). Även Conway och Russels (2000) studie visade att en majoritet av kvinnorna inte 

fick det stöd de ville ha. De ville bli tillfrågade om hur de mådde och hur de hanterade 

förlusten. 
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I Ujda och Bendiksens (2000) studie påvisades att kvinnors behov av stöd var mycket 

stort. De ville känna att de fick respekt, förståelse och det stöd de behövde. Kvinnorna 

ansåg att personalens sätt att bemöta och uppträda gentemot dem hade en större betydelse 

än vad personalen själv kunde föreställa sig. Vikten av att inte minimera den tidiga 

förlusten, behandla fostret med respekt, inte prata om hur vanligt missfall var samt att 

beklaga förlusten var av största betydelse. Enligt Harvey, Moyle och Creedy (2001) 

måste sjukvårdspersonalen få en bättre förståelse för kvinnors känslor efter missfall. Att 

ha förståelse var en viktig faktor som ledde fram till ett bättre stöd och därmed till en 

bättre omvårdnad. För att kunna ge ett bra stöd fann Jacobs och Harvey (1999) att det 

krävdes mer tid för att etablera ett förtroende mellan sjukvårdspersonal och de drabbade 

kvinnorna. Vårdtiden efter ett missfall var ofta kort och för att kunna bygga upp ett 

förtroende och tillgodose kvinnors behov av stöd krävdes uppföljning och återbesök. 

Abboud och Liamputong (2003) fann att många kvinnor som genomgått missfall kände 

att deras sjukhusvistelse kunde ha fungerat bättre. Både när det gällde det känslomässiga 

stödet och bemötandet från sjukhuspersonal.  

 

Enligt Jacobs och Harvey (1999) var det ofta en allmän uppfattning bland kvinnorna, att 

inom sjukvården betraktades ett missfall som ett smärre medicinskt tillstånd som inte 

behövde uppmärksammas så mycket. Majoriteten av kvinnorna upplevde att de blev 

ignorerade och inte fick det känslomässiga stödet de behövde från sjukvårdspersonalen. 

Detta trodde kvinnorna berodde på den korta vårdtiden som gjorde det svårt att hinna 

bygga upp ett förtroende och skapa en relation. Även Ujda och Benediksens (2000) studie 

styrkte svårigheterna att bygga upp ett förtroende på kort tid och därmed ge ett bra 

emotionellt stöd. 

Kognitivt stöd 
Abboud och Liamputttong (2003) fann att det fanns en tendens bland sjukvårdspersonal 

att råda kvinnor att försöka glömma missfallet och gå vidare. Med detta menades att 

försöka bli gravid igen och det skulle i sin tur hjälpa dem att gå vidare. Detta var dock 

individuellt och kunde inte generaliseras. Evans, Lloyd, Considine och Hancocks (2002) 

studie visade att 58 % av kvinnorna upplevde brister i kommunikationen mellan dem och 

sjukvårdspersonal. Detta ledde till att de kände en ökad inre stress och svårigheter att 
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acceptera missfallet. Sjuttiofem procent av kvinnorna ville ha en bättre rådgivning och en 

orsak till varför missfallet inträffade och om de kunde agerat annorlunda. Abboud och 

Liamputtong (2005) samt Adolfsson et al. (2004) visade att de som fick svar på sina 

frågor och fick veta orsaken till missfallet mådde psykiskt bättre. De kunde lättare 

påbörja bearbetningen av missfallet och därmed gå vidare snabbare. 

 De kvinnor som inte fick reda på orsaken till missfallet upplevde tomhet och 

skuldkänslor över att ha förlorat fostret. På grund av brister i informationen om orsaken 

till missfallet upplevde vissa kvinnor att de förlorade kontrollen över sin kropp.  

 

” … . explanation of why that baby died would REALLY have  

 helped, even if he made something up… . Did l do anything 

 to cause the baby to die… ?” (Corbet-Owen & Kruger, 2001, s. 420). 

 

I Abboud och Liamputtongs (2005) studie framkom att några av kvinnorna mottagit olika 

besked av sjukvårdspersonalen angående orsaken till missfallet. Detta gjorde att 

kvinnorna blev förvirrade och frustrerade och de visste inte vem de kunde lita på. 

 

 ”when we went outside we were very shocked because the nurse  

 said something but the doctor said something else; different opinions. 

 So we were confused who to believe, you know. Either I`m going to 

 believe the doctor who told me it`s abnormal or the nurse. I don`t  know”. 

 (Abboud & Liamputtong, 2005, s. 11).  

 

 Ujda och Bendiksen (2000) kom fram till att flera kvinnor ansåg att väntetiden och 

ovissheten var för lång innan de fick beskedet att de fått missfall. Några kvinnor förstod 

inte vad som var på väg att hända och i vissa fall var kvinnorna omedvetna om sin 

graviditet. Enligt Jacobs och Harvey (1999) önskade kvinnorna mer information både 

skriftligt och muntligt. De ville även ha mer tid med sjukvårdspersonalen för frågor och 

funderingar. Flera kvinnor hade använt sig av en informationsbroschyr som de mottagit 

efter missfallet. Den informerade om missfallet och beskrev vanliga reaktioner efteråt. 

Många av kvinnorna använde denna broschyr när de hade funderingar och frågor. En 
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kvinna som var mycket positivt inställd till informationsbroschyren hon hade fått 

uttryckte att den var ”underbar och informativ” (Jacobs & Harvey, 1999, s.24). 

Stöd från närstående  
Stöd från närstående har visat sig att vara mycket betydelsefullt för kvinnor som fått 

missfall. Detta stöd innebar att partner, familj och vänner stöttade kvinnan i krisen genom 

att tillgodose hennes behov på bästa möjliga sätt. 

Emotionellt stöd 
Det har framkommit att majoriteten av kvinnor som fått missfall behöver känslomässigt 

stöd. Då det professionella stödet från sjukvården ofta hade brister behövdes stöd från 

familj och vänner desto mer (Jacobs & Harvey, 1999). En studie visade att kvinnorna 

upplevde att de fick det bästa känslomässiga stödet av sin partner den närmsta tiden efter 

missfallet, genom att han var närvarande och gav fysisk kontakt. Dock upplevde 

kvinnorna att mannen hade svårt att förstå situationen och sätta sig in i kvinnans 

upplevelse av den fysiska smärtan och blödningen (Harvey et al., 2001). Enligt Conway 

(1995) ansåg många av kvinnorna att mannen gav det bästa stödet men resultatet visade 

att mannen gick vidare snabbare än kvinnan. Det framkom att kvinnorna pratade med 

sina vänner istället för sina män när det gått en längre tid efter att missfallet inträffat. 

Enligt studien framkom det att kvinnorna upplevde att männen tyckte att fokus skulle 

läggas på framtiden och att inte fortsätta prata om missfallet. Adolfsson et al. (2004) 

menade att många män hade svårt att förstå varför deras kvinnor fortsatte att prata om det 

som hänt i dagar och veckor. Att prata var dock mycket betydelsefullt för dessa kvinnor. 

Maker och Ogden (2003) visade däremot att några kvinnor beskrev hur deras partner 

byggde upp en mur mellan dem. Partnern ignorerade missfallet och låtsades som om det 

aldrig hade hänt. Han undvek att prata om missfallet och försökte snabbt gå vidare.  

 

Abboud och Liamputtong (2005) fann att speciellt kvinnliga familjemedlemmar gav ett 

mycket gott stöd till kvinnorna som fått missfall. De hade sedan tidigare en nära relation 

och kunde lättare relatera till missfallet. Det är lättare att prata med någon som man hade 

ett förtroende för än med någon utomstående. De kvinnliga familjemedlemmarna var 

hjälpsamma då de lät kvinnorna prata om sina erfarenheter när kvinnan ville prata och de 
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hade en optimistisk syn på framtiden. Det visade sig att familjemedlemmar var tryggt att 

ha omkring sig och de hade en positiv inverkan på kvinnans fortsatta tillfrisknande, då de 

hjälpte dem att tänka positivt på framtiden. Många kvinnor upplevde att deras mamma 

och syster var mycket uppmuntrande och stödjande. 

 

Hori et al. (2002) har studerat vikten av det känslomässiga stödet för kvinnor och delat in 

resultatet i sju olika kategorier: Med vem kan du vara dig själv?, Vem förstår dig bäst?, 

Vem kan du dela dina innersta känslor med?, Med vem är du lycklig?, Vem vänder du 

dig till i svårigheter?, Vem kan du alltid lita på? och Vem kan du alltid prata med? Det 

visade sig att alla kvinnor i studien tyckte att familjemedlemmarna var de som stämde in 

på alla kategorierna. Ingen av kvinnorna tyckte att sjukvårdspersonalen passade in på 

någon av kategorierna. I Jacob och Harveys (1999) studie ansåg en klar majoritet att de 

fått ett effektivt och bra stöd från familjen. De fanns alltid tillgängliga när kvinnan 

behövde få kroppskontakt eller prata om sin förlust. Det emotionella stödet förbättrade 

kvinnans känslomässiga återhämtning efter missfallet.  

 

 ”Talking with my mother about it was probably one of the best things  

 and maybe the hardest because whenever she had wanted to have  

 babies, she just had them with no problem, so she was very supportive. 

 I think what helped most was my husband was just there all of the time…  

 Always listened, always wanted to help.” (Ujda & Bendiksen, 2000, s. 275)  

 

Enligt Harvey et al. (2001) förekom det att familjemedlemmar ibland misslyckades med 

att ge det stöd som kvinnan önskade. Detta ledde till en känsla av isolering och ensamhet 

för kvinnan som bidrog till att det tog längre tid att gå vidare. En förklaring till detta var 

att vissa kvinnor upplevde att endast kvinnor som själva fått missfall kunde förstå hur de 

kände. Detta ledde i sin tur till att vissa kvinnor uttryckte sig med otrevliga och sårande 

kommentarer mot familjemedlemmar som bara ville dem väl. Dessa kommentarer sades 

endast för att lindra kvinnornas förlust. 
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En studie av Conway och Russel (2000) visade att vänner också var ett viktigt stöd. På en 

femgradig skala graderades vännernas hjälp och stöd, från inte alls hjälpsam som gav ett 

poäng till mycket hjälpsam som gav fem poäng. Åttiotre procent av kvinnorna tyckte att 

vännerna varit hjälpsamma och stödjande och placerade dem på fyra eller fem på skalan. 

Kvinnorna i Abboud och Liamputtongs (2005) studie beskrev att några vänner skickade 

vykort där de visade sitt stöd för kvinnan och att de tänkte på henne. De hade även med 

sig blommor när de besökte henne. I Conways (1995) studie framkom att många 

människor hade en generell uppfattning av att kvinnor inte ville prata efter att de fått 

missfall. Men det har visat sig att kvinnorna ofta inte upplevde problem med att prata 

utan att det snarare var de utomstående som tex. grannar och arbetskamrater som hade 

svårt att lyssna och inte visste vad de skulle säga. Detta bekräftades i en studie av Hori et 

al. (2002) där det påvisades att stödet från arbetsplatsen, skolan och grannarna minskade 

betydligt för att det var svårt att veta vad som skulle sägas eller hur man skulle uppträda.  

Praktiskt stöd 

Det har visat sig att några av kvinnorna behövde mer än professionellt stöd och 

emotionellt stöd från närstående. Dessa kvinnor hade till en början svårigheter att orka 

med de vardagliga sysslorna och behövde därför ha praktisk hjälp (Abboud & 

Liamputtong, 2005). Enligt Conway och Russel (2000) upplevde 66 % av kvinnorna att 

de hade ett behov av praktiskt stöd. Stödet innebar att få hjälp med matlagning, 

barnpassning, att handla, städa, tvätta och andra vardagliga sysslor som underlättade för 

dem. Det praktiska stödet de fick var i första hand från partnern. I Abboud och 

Liamputtongs (2005) studie påvisades att familjen var ett bra praktiskt stöd och de kunde 

på ett naturigt sätt hjälpa till med det som behövdes. Som familjemedlem var det viktigt 

att visa hänsyn och respekt för kvinnans behov av stöd och hjälp. Vänner var också ett 

gott praktiskt stöd och de hjälpte gärna till med matlagning eller annat som behövdes. 

Även Conway (1995) visade att kvinnor ofta kände en lättnad över att få hjälp med det 

praktiska från familjemedlemmar och vänner. Kvinnorna fick tid att bearbeta förlusten 

och att återhämta sig både fysiskt och psykiskt. 
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Diskussion 

Reultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa kvinnors behov av socialt stöd och dess effekter efter 

missfall. Det har i studien framkommit att sjukvårdspersonal och anhöriga har en mycket 

viktig och betydelsefull uppgift att stödja kvinnor som fått missfall.  

 

Enligt Hedin (1994) finns det 6 huvudformer av stöd som kan ges både privat och 

professionellt. Det krävs ett samspel mellan de olika stödformerna för att få bästa möjliga 

resultat. I sin avhandling skriver Hedin om socialt stöd på arbetsplatsen vilket innebär att 

inte alla de 6 huvudformerna av stöd återfinns i de olika studierna som författarna har 

studerat. Flera studier visar att det finns stora brister i sjukvårdspersonalens sätt att stödja 

och bemöta kvinnor som fått missfall. Brist på empati och respekt samt en nonchalans 

framträder hos sjukvårdspersonal i flertalet studier. Många kvinnor upplever att 

informationen är otydlig och otillräcklig (Conway, 1995; Harvey et al., 2001; Ujda & 

Bendiksen, 2000). Varför finns det brister i sjukvårdspersonalens sätt att stödja och 

bemöta kvinnor som fått missfall? Författarna till föreliggande litteraturstudie anser inte 

att det beror på ett ointresse eller brist på empati utan snarare på okunskap och otillräcklig 

utbildning inom ämnet. I studien av Evans et al. (2002) anser 60 % av 

sjukvårdspersonalen att de inte har tillräckligt med kunskap för att stödja och bemöta 

kvinnor som fått missfall. 

 

Sundgren (1992) menar att sorgen efter missfall påverkar kvinnans liv i hög grad och det 

är därför ytterst viktigt med ett bra stöd och bemötande. Bergman och Normelli (2000) 

beskriver att många kvinnor mår psykiskt dåligt efter ett missfall och det är då svårt att ge 

dem stöd och ett bra bemötande då behoven är individuella. Det är viktigt att förstå att 

kvinnor sörjer på olika sätt, en del går vidare snabbare än andra. Ofta beror detta på hur 

förberedda kvinnor är på att det faktiskt kan ske ett missfall och om det är det första 

missfallet eller inte. Kvinnorna kräver stöd på olika nivåer beroende på vilken situation 

de befinner sig i. Behovet av stöd och förståelse är stort och även informationen är 

mycket viktig men bör vara vid rätt tillfälle så att man klarar av att ta in det som sägs.  
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Jacobs och Harvey (1999) beskriver i sin studie att på grund av den korta vårdtiden 

hinner inte kvinnorna få det stöd de behöver. De flesta skrivs ut inom 48 timmar vilket 

leder till att det är svårt att hinna få en bra relation med vårdpersonalen. Författarna till 

litteraturstudien menar att vårdtiden inte behöver förlängas för att få en god omvårdnad 

och ett optimalt stöd utan kanske ett obligatoriskt återbesök samt uppföljningssamtal vid 

behov. Även Sundgren (1992) beskriver att många kvinnor känner ett behov av att få gå 

igenom sina upplevelser därför bör ett återbesök erbjudas till alla. Vid missfallet är det 

svårt att ta emot informationen då kvinnan ofta befinner sig i en chockfas. Ett återbesök 

är därför optimalt efter någon vecka, då man hunnit bearbeta det som hänt. Det är ett bra 

tillfälle att ställa frågor som dykt upp och ta emot eventuell mer information. Oftast 

räcker det med ett återbesök för att kunna gå vidare i sorgarbetet och kanske försöka bli 

gravid igen (Sundgren, 1992). Jacobs och Harvey (1999) föreslår att det bör erbjudas 

plats i en stödgrupp där det ges tillfälle att prata med andra i liknande situationer. Sådana 

stödgrupper har visats ge ett gott resultat för andra patientgrupper som tex. hjärtsjuka 

(Hildingh, 1996). Detta alternativ kan vara bra för kvinnor som fått missfall då de 

behöver bearbeta och prata med någon som varit i samma situation. Hedin (1994) 

beskriver ett nätverksstöd som innebär ett deltagande av gemensamma aktiviteter bland 

umgänget och i samvaron, kan stärka människans välbefinnande och kan ses som en 

buffert mot dramatiska händelser. Men å andra sidan anser författarna att det kanske inte 

är lämpligt för denna patientgrupp då det kan vara svårt att öppna sig för okända 

människor. Även Ujda och Bendiksen (2000) anser att det ibland kan vara svårt för vissa 

kvinnor att diskutera känsliga frågor i samband med missfall. 

 

Informationen om orsaken till missfallet har visats sig vara mycket viktig för många 

kvinnor. Det är lättare för dem att bearbeta och försöka gå vidare om de får en orsak till 

missfallet. Det är vanligt att de känner skuldkänslor och tror att de gjort något som 

orsakar missfallet. Informationen är därför viktig att få vid flera tillfällen (Adolfsson et al., 

2004). Författarna anser att informationen även bör ges skriftligt då det kan vara svårt att 

komma ihåg vad som har sagts. Sundgren (1992) menar, för att ha bra förutsättningar att 

kunna hantera en situation där kvinnor efter missfall behöver stöd, måste 
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sjukvårdspersonalen vara väl medveten om hur de kan tillgodose kvinnornas behov 

(Sundgren, 1992). När det inträffar en sorg behöver kvinnan känna sig sedd och bli 

lyssnad på. Kvinnan måste få utrymme och därför är ett socialt stöd så viktigt. 

Sjukvårdspersonalen bör vara trygga och välutbildade i att hantera och stötta dessa 

kvinnor (Holmdahl, 1995). 

 

Stödet från partnern och närstående tas upp i flera studier och har visat sig ha stor 

betydelse. Vikten av att ha ett bra stöd från närstående är en god hjälp för kvinnorna. De 

får hjälp att bearbeta missfallet och prata när de har behov av att prata. Praktiskt stöd som 

hjälp med vardagssysslor från närstående och partnern underlättar sorgearbetet för vissa 

kvinnor (Abboud & Liamputtong, 2005; Conway & Russel, 2000). Stödet från 

arbetsplatsen, skolan och grannarna har visat sig minska betydligt på grund av att det är 

svårt att veta vad som skulle sägas eller hur man skulle uppträda. De anser då i all 

välmening att det är lättare att vara tyst och inte prata om det som hänt. Detta leder till att 

sjukvårdspersonalens roll blir ännu viktigare (Hori et al., 2002).  

 

Metoddiskussion 
Studien bygger på en kritisk granskning av litteratur och forskning avseende kvinnors 

behov av socialt stöd och dess effekter efter missfall. Litteraturstudien består av tolv 

vetenskapliga artiklar, nio kvalitativa och en kvantitativ samt två som var både kvalitativa 

och kvantitativa. De 5 artiklarna som föll bort vid kvalitetsgranskningen borde aldrig ha 

granskats då författarna tidigare skulle uppmärksammat att studiernas syfte och resultat ej 

var relevant. Utifrån studiens syfte valdes artiklarna ut. Sökorden som användes, valdes 

ut för att spegla uppsatsens syfte. Författarna använde sig även av sökordet perinatal 

death som gav träffar vilka dock inte svarade på syftet. De handlade om dödfödda foster 

eller foster som avlidit i samband med förlossningen. De artiklar som ingår i studiens 

resultat var skrivna på engelska. Eftersom engelskan är ett mer utvecklat språk var det 

ibland svårt att hitta korrekt översättning utan att misstolka texten. Översättning och 

tolkning av artiklarna har gjorts av båda författarna för att sedan sammanställas så att 

bästa möjliga tillförlitlighet ändå har uppnåtts. 
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Det var komplicerat att dela upp det sociala stödet och skilja på kognitivt stöd och 

emotionellt stöd då det inte fanns några direkt tydliga gränser. Vid några tillfällen var det 

en tolkningsfråga vilket stöd som skulle placeras in under de olika sorternas stöd. Fem av 

artiklarna tog upp effekterna av socialt stöd efter missfall. De visade på vilken positiv 

vikt och betydande roll det sociala stödet har när det gavs på rätt sätt vid rätt tillfälle. Det 

framkom även negativa effekter när socialt stöd inte gavs på rätt sätt vilket påverkade 

kvinnan negativt. Eftersom enbart fem av studierna tog upp effekterna av socialt stöd 

efter missfall kunde resultatet kanske ha blivit annorlunda, ifall flera hade studerat 

effekterna. Några av studierna har visat på ett bortfall på 50 % eller mer. Vad detta 

berodde på fanns det inga säkra belägg för. Men det finns anledningar att tro att detta kan 

bero på ämnet i sig som i vissa fall kan vara tabubelagt. Kvinnan befinner sig i en utsatt 

situation och känner sig ofta värdelös. Det kan vara svårt att delta i en studie och svara på 

frågor då man mår psykiskt dåligt. Dessutom kan det vara svårt att prata med någon 

okänd om känsliga frågor. Såvida om bortfallet beror på att kvinnorna var deprimerade 

och inte orkade vara med i någon studie kan inte säkerställas på befintligt underlag. Det 

finns anledning att tro att det hade styrkt resultatet och gjort det ännu mer tillförlitligt. Å 

andra sidan skulle en orsak till bortfall kunna bero på att kvinnorna tyckte att det inte var 

så allvarligt att få ett missfall och att de inte var i behov av stöd eller hjälp.  

Betydelse för omvårdnad och framtida forskning 
I studiens resultat har det framkommit att det är mycket viktigt med socialt stöd för 

kvinnor som fått missfall. Författarna vill med denna studie uppmärksamma 

sjukvårdspersonal och anhöriga på hur stor betydelse socialt stöd har. Samt vikten av 

sjukvårdspersonalens professionella roll i omvårdnaden av dessa kvinnor. Rooke (1994) 

menar att inför svåra situationer måste sjukvårdspersonal använda lite mer av sina 

resurser, än vad de gör i det dagliga rutinarbetet. Det kan krävas att de behöver öka sin 

kompetens mer och att ge sig tid till att göra patient och anhöriga trygga. Mer forskning 

krävs för att kunna öka förståelsen för kvinnor som fått missfall. För att kunna öka 

förståelsen för kvinnorna bör vi studera effekterna av socialt stöd. Det behövs även mer 

kunskap om socialt stöd i omvårdnaden och hur det ska ges på bästa sätt. Synen på 

kvinnan i en svår situation bör förbättras och leda fram till nya insikter och reflektioner. 

Detta kan leda till att sjukvårdspersonalen kommer att finna arbetssätt som förbättrar 
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utförandet av socialt stöd i omvårdnaden. Med ökade kunskaper om kvinnans upplevelser 

och behov kan sjukvårdspersonalen bemöta henne på ett professionellt sätt. 

 Konklusion 

Författarnas viktigaste slutsatser är att det sociala stödet spelar en mycket stor roll för 

kvinnor som fått missfall. Dessa kvinnor är i ett stort behov av både ett gott bemötande 

och ett bra stöd både från sjukvårdspersonal och närstående. Sjukvårdspersonal har en 

viktig roll i det emotionella och det kognitiva stödet. Men tyvärr glöms ofta dessa stöd 

bort och det fokuseras på den medicinska behandlingen. Det krävs bättre information om 

orsaken till missfallet och även information om andra detaljer rörande missfallet. Det bör 

vara både skriftlig och muntlig information. Ett obligatoriskt återbesök efter någon vecka 

bör vara det mest optimala och bör införas anser författarna. Stöd från närstående och 

vänner fungerar ofta bra och kvinnan har visat sig vara nöjd. Slutligen är det påvisat att 

kvinnor som fått bra stöd både från sjukvårdspersonal och närstående klarar av att gå 

vidare snabbare efter missfall. 
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Titel Syfte Metod Resultat

Abboud, L &  
Liamputtong, 
P. 
2003. 
 
 

Pregnancy loss: What it  
means to women who  
miscarry and their partners.  

Att undersöka kvinnor och  
deras partners erfarenheter 
vid ett missfall samt vikten  
av ett socialt stöd. 

Kvalitativ metod, en 
fenomenologisk studie med 
ostrukturerade intervjuer av 6 
kvinnor och deras partner som 
ägde rum ca ett år efter 
missfallet. Kvinnorna var mellan 
22–45 år. Urval skedde genom 
snöbollsteknik. 

Ett socialt stöd från
sjukvårdspersonal och ett bra 
bemötande underlättade 
tillfrisknandet efte
kvinnor och deras partner.

Abboud, L &  
Liamputtong, 
P. 
2005. 

When pregnancy fails:  
Coping strategies, support 
networks and experiences 
with health care of ethnic  
women and their partners.  

Att ta reda på vilka förklaringar 
och vilket bemötande kvinnor och  
deras partner fick efter missfallet.  

Kvalitativ metod, en 
fenomenologisk studie med semi- 
strukturerade intervjuer av 6 
kvinnor och deras partner. 
Intervjuerna ägde rum ca ett år 
efter missfallet. Kvinnorna var 
mellan 22-45 år. Urval skedde 
genom snöbollsteknik. 

Kvinnors och mäns upplevelser av 
missfallet varierade. Kvinnor sörjde 
generellt längre och krävde mer stöd 
medan männen ville gå vidare.

Adolfsson, 
A., 
Larsson,P-G., 
Wijma, B., & 
Berterö, C. 
2004. 

Guilt and emptiness:  
Women`s experience of  
miscarriage. 

Att identifiera och beskriva 
kvinnors erfarenheter av  
missfall. 

Kvalitativ metod, en 
fenomenologisk studie av 15 
kvinnor, där medelåldern var 30 
år. Missfallet skulle ha inträffat 
innan vecka 16. Intervjuerna 
utfördes 8-20 veckor efter 
missfallet. Bortfallet var 17 
kvinnor. De skulle även tala 
svenska. Urvalet gjordes från en 
akutvårdsavdelning. 
 
 
 

Kvinnor som fick ett bra stöd och 
bemötande och även orsak till 
missfallet kunde gå vidare snabbare. 
De kvinnor som kände sig miss
med omhändertagandet och ej fann 
orsaken kände skuld och tomhet
vilket ledde fram till ett längre 
sorgarbete.
 
 
 
 
 



 

Författare 
och årtal 

Titel Syfte Metod Resultat

Conway, K. 
1995.   

Miscarriage experience 
and the role of support 
systems. 

Att belysa erfarenheter från 
kvinnor som fått missfall och 
identifiera stödfaktorer som är 
värda att fortsätta att 
undersöka.  

Kvalitativ och kvantitativ metod, 
semistrukturerade intervjuer med 
24 kvinnor som var mellan 26-40 
år. Bortfallet var 136 kvinnor. 
Studien utfördes 13-16 månader 
efter missfallet. Frågorna 
kategoriserades på en 5-
poängsskala samt en 
graderingsskala där procenttal 
användes. Urvalet gjordes från ett 
missfallsregister på en obstetrisk 
avdelning.  

Värdet av ett socialt stöd var viktigt 
för kvinna
förlusten av fostret utan försöka 
acceptera och gå vidare. Stöd från 
grannar och arbetskamrater försvann 
mer och mer vilket ledde till att 
professionellt stöd blev ännu 
viktigare. 
 
 
 

Conway, K., & 
Russel, G.  
2000. 

Couples`grief and experience of 
support in the aftermath of 
miscarriage. 
 

Att undersöka hur kvinnor och 
män bearbetade missfallet med 
hjälp av en sorgskala och 
identifiera vilket stöd de fick. 

Kvantitativ metod, slutna frågor 
och ett uppföljningsformulär till 
39 kvinnor och 32 partners. Vid 
uppföljningsformuläret som 
utfördes 2-4 månader efter 
missfallet var bortfallet 21 
kvinnor och 16 partner. 
Kvinnornas medelålder var 31 år. 
De använde sig av the perinatal 
grief scale. Urvalet gjordes från 
fyra obstetrikavdelningar och ett 
distriktsjukus.  

Kvinnorna uppskattade socialt stöd 
mer än männen men majoriteten av 
kvinnorna fick inte det stödet de 
behövde. Efter 4 månader kände både 
kvinnan och hennes partner samma 
sorg. 

Corbett-Owen, C., & 
& Kruger, L-M.
2001. 

The health system and emotional 
care: Validating the many 
meanings of spontaneous 
pregnancy loss. 

Att fastställa hur stort kvinnors 
känslomässiga behov var efter 
missfall. 

Kvalitativ metod, grounded 
theory med individuella 
intervjuer. Åtta kvinnor deltog 
under en 6 månadersperiod efter 
missfallet. De var mellan 30-50 
år. Urvalet gjordes av sjukvårds-
personalen vid behandlingen av 
missfallet. De skulle vara 
heterosexuella, engelsk- och 
afrikansktalande. Inget bortfall.                        

Kortsiktigt hade alla kvinnor
samma behov av att någon lyssnade 
på dem och gav dem emotionellt 
stöd. Detta behövdes för att minska 
deras psykiska stress. 
 
 



 

Författare 
och årtal 

Titel Syfte Metod Resultat

Evans, L.,  
Lloyd, D., 
Considine, R., &
Hancock, L. 
2002. 

Contrasting views of staff and 
patients regarding psychosocial 
care for Australian women who 
miscarry: A hospital based study. 

Att belysa psykologiska behov 
hos kvinnor som fått missfall och 
beskriva vad som kan förbättras i 
sjukvården.  

Kvalitativ metod, strukturerade 
intervjuer med öppna frågor på 
109 kvinnor och 43 stycken från 
sjukvårdspersonalen. Urvalet 
gjordes av sjukvårdspersonal via 
obstetrikavdelningen. Kvinnorna 
skulle vara engelsktalande. 
Intervjuerna gjordes 1 månad 
efter missfallet. Bortfallet var 63 
kvinnor. Urvalet av personal 
gjordes via en personallista där 
varannan personal blev utvald. 

Sjuttiofem procent av kvinnorna 
kände att bemötandet och det sociala 
stödet från sjukvårdspersonalen 
kunde förbättras. De ville ha bättre 
rådgivning och mer information. 
Fyrtiofyra procent av kvinnorna hade 
en depression efter missfallet och 
ingen av dem upplevde att de fått 
någon hjälp. Majoriteten av 
kvinnorna ansåg att det bästa stödet 
kom från familjen.
 

Harvey, J.,  
Moyle, W., & 
Creedy, D. 
2001. 

Womens experience of early 
miscarriage: A phenomenological 
study. 

Att öka förståelsen för kvinnor 
som fått missfall och att kunna 
förbättra stödet och omvårdnaden. 

Kvalitativ metod, 
fenomenologisk studie av 3 
kvinnor under en 12 månaders- 
period. Öppna ostrukturerade 
frågor i individuella intervjuer 
användes. Kvinnorna var mellan 
24 - 38 år. Urvalet gjordes via en 
annons i en tidning. Kriteriet var 
att de skulle ha haft ett missfall 
det senaste året. Bortfallet var 14 
kvinnor. 

Kvinnorna upplevde att 
sjukvårdspersonalen hade brist
sätt att ge stöd och omsorg. De 
ignorerades och gavs aldrig tillfälle 
att prata om orsaken till missfallet.
 

Hori, S.,  
Nakano, Y., 
Yamada, A., 
Azuma, H., 
Noda, Y., 
Sugiura, M., 
Aoki, K., 
Kitamura, T., & 
Furukawa, T-A.
2002. 

Personality, social support, 
coping and emotional distress 
after repeated spontaneous 
abortion. 

Att undersöka inre stress bland 
kvinnor som lider efter missfall 
och belysa vikten av psykosociala 
faktorer. 

Kvalitativ metod, 
semistrukturerade intervjuer med 
61 kvinnor och deras partner. 
Urvalet gjordes från en 
obstetrikavdelning och en gyn-
avdelning. Kriterierna var 2 
upprepade missfall och inga 
fastställda orsaker till missfallet 
samt japansktalande. Bortfallet 
var 29 kvinnor och deras partner. 

Det sociala stödet från partnern
familjen och vänner var den 
viktigaste faktorn för att undvika inre 
stress och depression.
 
 
 
 
 
 
 



 

Författare 
och årtal 

Titel Syfte Metod Resultat

Jacobs, J., & 
Harvey, J, 
1999. 

Evalution of an Australian 
miscarriage support programme. 

Att undersöka hur den korta 
vårdtiden påverkar kvinnan som 
fått missfall, samt att se hur stort 
hennes behov av stöd under 
hennes återhämtningstid är. 

Kvalitativ metod, 
telefonuppföljning av 49 kvinnor 
under en 3 månandersperiod. 
Urvalet gjordes från en gyn- 
avdelning. Uppföljningen 
påbörjades 3-4 veckor efter 
missfallet. Bortfallet var 36 
kvinnor. 

Stödet från sjukvårdspersonalen var 
inte tillfredställande. Den korta 
vårdtiden gjorde att det var svårt att 
hinna bygga ett förtroende och skapa 
en relation. Majoriteten av kvin
fick det bästa stödet av familj och 
vänner. 

Maker, C., &  
Ogden, J. 
2003. 

The miscarriage experience: 
More than just a trigger to 
psychological morbidity? 

Att få en bättre förståelse för 
kvinnor som fått missfall. 

Kvalitativ metod, 
fenomenologisk studie med 
semistrukturerade intervjuer med 
13 kvinnor. De var mellan 22-43 
år. Urvalet gjordes från en 
obstetrikavdelning. Kriterierna 
var missfall före vecka 14. 
Intervjuerna utfördes 5 veckor 
efter missfallet. Bortfallet var 3 
kvinnor. 

För att kunna gå vi
information om orsaken till missfallet 
samt ett gott stöd. Några kvinnor som 
tidigare hade barn såg missfallet som 
en erfarenhet, medan de som var 
förstföderskor hade svårare att 
acceptera det som hänt. De mådde 
sämre och krävde ett större stö

Ujda, R., & 
Bendiksen, R. 
2000. 
 

Health care provider support and 
grief after perinatal loss: A 
qualitative study. 
 
 

Att belysa om sjukvårdspersonal 
har en positiv och hjälpande effekt 
på kvinnan och hennes partners 
sorg efter missfallet. 

Kvalitativ och en kvantitativ 
metod, frågeformulär och 
gruppintervjuer av 34 kvinnor 
och 6 partner. Kvinnorna var 
mellan 21-41 år. 17 av kvinnorna 
hade fått missfall det senaste året. 
Urvalet gjordes från 2 
obstetrikavdelningar och 2 
vårdcentraler.  

Sjukvårdspersonalen
stöd till kvinnor och deras partner 
som fått missfall var viktigt. Att 
kommunicera, visa empati och även 
förmedla information var av stor 
betydelse. Kvinnorna och deras 
partner kände sig sedda och detta var 
viktigare för de som inte fick et
socialt stöd från familj och vänner.

 
 


