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Abstrakt 

Bakgrund: När en familj plötsligt förlorar ett efterlängtat barn blir inte livet som tänkt, i den 

akuta fasen bemöts modern och fadern av personal, oftast sjukvårdspersonal från 

mödravården. För att omvårdnaden till föräldrarna ska bli den bästa krävs en omsorg 

mellan sjukvårdspersonal och familj men vad tycker föräldrarna om den och vad tycker dem 

är viktigt i bemötandet med dem. Syfte: Belysa föräldrars upplevelse av personalens 

bemötande när dem förlorat ett barn i neonatal död. Metod: En litteraturöversikt där 9 

vetenskapliga artiklar sammanställts i resultatet. Resultat: Föräldrar till de barn som dött är 

i kris och behöver mycket stöd i olika former, fysiskt och psykiskt. De beskriver vikten av 

känna sig sedd, hörd och lyssnad till. Diskussion: Det föräldrarna uttryckte var 

genomgående för resultatet i översikten. Mer kunskap och stöd från sjukvården eftersträvas. 

Slutsats: Resultatet lyfter fram den viktiga rollen sjukvårdspersonalen har och hur viktigt 

deras stöd är när traumatiska saker händer men flera gånger brister kunskapen och den 

behövs förbättras och förnyas och ständigt arbetas med. 

 

Nyckelord: neonatal död, föräldrar, familj, upplevelser, sjukvårdspersonal, sjuksköterska, 

förlust, omvårdnad 
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Bakgrund 

I Sverige föds fyra döda barn per 1000 födda barn och enligt folkbokföringslagen (2013:380) i 

Sverige ska barn som föds utan livstecken efter graviditetsvecka 22+0 rapporteras som 

dödfödd. Ungefär 1-2 barn per 100 födda dör inom 28 dagar efter födsel vilket benämns som 

neonatal död (Spädbarnsfonden, 2017). Perinatal död innebär att ett barn dör efter 

graviditetsvecka 28 eller föds levande men avlider inom 28 dagar och den svenska 

synonymen för perinatal död är neonatal död Denna tragedi går även under den engelska 

benämningen ”Stillbirth” som sammanfattar de olika benämningar som används (Karolinska 

Institutet, 2017). 

 

Hur det såg ut förut. 

Omhändertagandet av föräldrar till barn som plötsligt avlider har förändrats under åren 

(Leon, 1992; Spädbarnsfonden, 2017). Förut trodde sjukvårdspersonalen att föräldrar till barn 

som var för tidigt födda eller som dött i magen inte sörjde sina barn. Det antogs att 

anknytningen inte hunnit etableras då barnet fysiskt inte funnits så skulle det inte finnas 

någon att sörja. Då trodde dem att ingenting behövdes göras eller ges till föräldrarna. Idag 

vet man bättre och inser vikten av underlättande av förlusten (Leon, 1992; O'Leary & 

Warland, 2013). Föräldrar fråntogs möjligheten att se och hålla i sina barn. Sorgen tystades 

ned och dem ombads gå vidare och lägga sorgen bakom sig. Sjukvårdspersonalen hade 

sparsam kunskap och mer sällan utbildning relevant till problematiken (O'Leary & Warland, 

2013).

Sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda föräldrar som förlorat sitt barn. 

De allra flesta människor drabbas någon gång av en tragedi och att förlora ett barn är något 

av det mest förödande och traumatiska en förälder kan genomleva (Nordlund & Wandrell, 

2014; Spädbarnsfonden, 2017; Leon, 1992). Sjukvårdspersonalen är de som får bevittna och 

vara delaktiga i detta, det är dem som erbjuder stöd och andra bekvämligheter familjerna är i 
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behov av. Dem hjälper familjen att ta farväl av sitt barn och informerar dem om sorgens olika 

faser och den akuta stressreaktionen dem befinner sig i, samt vilket stöd som finns att få 

utanför sjukhuset (Spädbarnsfonden, 2008; Murray, Terry, Vance, Battistutta, & Connolly, 

2000; Lundqvist, Nilstun, & Dykes, 2002). För sjukvårdspersonalen är detta också en jobbig 

förlust som kräver att dem till viss grad kan kontrollera sina känslor. Att vara professionell 

samtidigt som det inom professionalismen även ligger att också kunna visa sina känslor 

(Stoltz & Willman, 2002; Leon, 1992; Mander, 2009). 

 

Sorg 

Svenska institutet för sorgebearbetning beskriver sorg som en energiförlust, känsla av 

bedövning, humörsvängningar, svårigheter att behålla koncentration, ändrade matvanor och 

sömnproblematik. Tidsförloppet för sorg är långt, den förändras över tid till att inte bli lika 

uppslitande som i början. (Svenska insitutet för sorgebearbetning, 2017).  

 

Akut stressreaktion (krisreaktion) 

En akut stressreaktion, även kallas krisreaktion beskrivs i fyra steg; chockfas, reaktionsfas, 

bearbetningsfas och nyorienteringsfas. I chockfasen är det vanligt att den domineras av 

isolering som en försvarsmekanism. Svårigheter att ta till sig och bearbeta information. 

I reaktionsfasen går det upp för familjen vad som hänt och det går inte hålla känslorna från 

medvetandet. Reaktionsfasen kännetecknas av separationsångest, mycket längtan då en 

känsla av närvaro fortsatt finns, ilska och smärta är några av de typiska känslorna i denna fas. 

Bearbetningsfasen är en inlärningsprocess i detta ”nya”, genomgår ett sorgearbete, behov att 

samtala med anhöriga/vårdpersonal. Nyorienteringsfasen ser på förlusten som ett minne och 

det leder till nya vändpunkter, en övergång från bearbetning till nyorientering (Cullberg, 

2010). 

 

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

Enligt Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

ska dem arbeta utifrån en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn. 

Sjuksköterskan ska visa respekt och omsorg om patientens autonomi, värdighet, integritet, 
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samt tillvarata patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter. Dem ska kunna 

kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, empatiskt 

och lyhört sätt. Det åligger sjuksköterskan att i samråd med patient och/eller närstående 

kunna ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. 

Informera patienter och/eller närstående individuellt eller i grupp vid rätt tidpunkt och 

relevant innehåll samt förvissa sig att patient och/eller närstående förstår given information 

är också det en del av sjuksköterskans ansvar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Teoretisk referensram 

Katie Eriksson är den valda omvårdnadsteorin med Vårdandets idé som vänder sig till alla 

naturliga vårdare, med andra ord alla människor (Eriksson, 1995, s. 9). 

 

”Vårdande (caring) innebär att genom olika former av ansning, lekande och lärande 

åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt en 

känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra (upprätthålla, igångsätta, eller stödja) 

hälsoprocesserna” (Eriksson, 1995, s. 9). 

 

Den naturliga vårdaren är den som uppfattar den grundläggande mänskliga omsorgen som 

ontologisk, den som konstituerar människan som människa. Att vi föds med omsorgen, och 

beroende på inre och yttre faktorer utvecklar vi förmågan till ett sunt och naturligt vårdande. 

Vårdandets grundkaraktär är ett uttryck för ömsesidighet mellan patient och vårdare 

(Eriksson, 1995, s. 9-12). 

 

Det moderna samhället idag har lett till förändringsprocesser inom vården och den naturliga 

vården ersatts med den professionella. Författaren beskriver vårdandet som en balansering 

mellan naturlig vård, självvård och andras vård. Självvården ses som en mellanform mellan 

den naturliga vården och den professionella vården och innebär att en på något sätt har stöd 

från en yrkesarbetande vårdare. Att vara vårdande innebär delande, med närvarande som en 

grunddimension. En handling där idealpersonligheten går utanför sig själv och kan 

identifiera sig med patienter och kännetecknas av storsinthet, mod och osjälviskhet i sitt 
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handlande. Beröring är ett viktigt element i vårdandet då det har en helande effekt speciellt 

för patienter med oro, ångest och smärta. Hjälpa människan att förstå hur tanke, känsla och 

upplevelse förgrenas och vi lär oss förstå våra olika uttrycksformer för att på så vis lära oss 

bemästra dem. Till exempel vid sorg, lära sig hur den tar sig i uttryck och lära sig bemästra 

den (Eriksson, 1995, s. 10-12, 19-32). 

 

 

Problemformulering 

Många studier belyser sjuksköterskornas upplevelser, hantering och den psykiska 

påfrestningen i arbetet med familjer som förlorat ett barn i neonatal död (O'Leary & Warland, 

2013). Det finns idag rutiner för hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till familjer som 

förlorat ett litet barn (Leon, 1992; Henrikssen & Vetlesen, 2011). Adekvat stöd för 

förlustdrabbade familjer får inte underskattas, utifrån adekvat stöd ges familjen kraft att 

återhämta och ta sig igenom sorgen för att åter nå ett friskt och fortsatt liv (O'Leary & 

Warland, 2013). 

Denna litteraturöversikt fördjupar sig i föräldrars upplevelse av sjukvårdspersonalens 

bemötande vid förlust av ett barn som avlider i neonatal död. 

 

 

Syfte  

Syftet är att belysa föräldrars upplevelser av sjukvårdspersonalens bemötande vid neonatal 

död. 
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Metod 

Design 

Tillvägagångssättet för detta arbete är en litteraturöversikt. Det innebär att inom ett visst 

område kritiskt granska och sammanställa tidigare presenterad forskning där syftet är att 

skapa en översikt över det aktuella forskningsläget samt lägga en grund för vidare forskning 

(Polit & Beck, 2017, s. 88, 110-111). 

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar av både kvantitativ och kvalitativ design och 

publicerade i PubMed och PsycINFO. Avgränsningar som använts i databaserna var 

Reviewed och Free full text i PubMed och Peer reviewed i PsycINFO och det presenteras i 

Tabell 1. Översikt av artikelsökningar. Artiklar på annat språk än svenska och engelska 

exkluderades för att minska eventuella språkliga missförstånd, samt artiklar som fokuserade 

på missfall tidigare än graviditetsvecka 28 och eventuella sjukdomar och skador på fostret 

redan i livmodern. 

Inkluderade artiklar var av medel kvalitet och hög kvalitet relevant för syftet, dvs. hur 

föräldern belyser bemötandet av sjukvårdspersonalen. 

 

Litteratursökning 

Sökningar har gjorts i databaserna PubMed och PsychINFO där fritext och MeSH-termer 

användes i sökningarna för att få relevanta sökträffar, artikelsökningen presenteras i Tabell 1. 

Översikt av artikelsökningar. Författarna träffade även en bibliotekarie vid ett tillfälle under 

tiden studien gjordes för att få stöd och information i lämpliga databaser samt sökord.  Efter 

sökning i svenska MeSH (Medical Subjekt Headings) hittades samtliga sökord som MeSh-

termer men bara ett användes vid sökningen i PubMed. Resterande sökord var skrivna i 

fritext. Primära sökord under processen var stillbirth, perinatal death, nurse, family, nursing och 

parent, experience. Ordet parent användes vid ett tillfälle tillsammans med trunktering, en 

asterisk * i slutet för att möjliggöra fler träffar i och med andra böjningsformer. Testade med 

asterisk * på fler sökord under primära sökningarna men fick inte adekvata sökträffar.  
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Tabell 1. Översikt av artikelsökningar 

Datum/ 

databas 
Sökord Avgränsning Antal 

träffar 
Urval 

1 
Urval 2 Urval 

3 

Urval 4 

160719/ 

PubMed 
perinatal death OR 

stillborn AND nurse 

Review 50 14 4  2 

160719/ 

PubMed 
parent* experience OR 

death* AND bereaved 

Review 

Free full text 

33 9 5  2 

160815/ 

PsycINFO 

stillbirth AND experience 

AND parents AND 

nursing 

Review 14 4 2  1 

        

I Urval 1 lästes artikelns titel, i Urval 2 lästes artikelns abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i Urval 4 artiklar 

för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet. 

 

Författarna till refererad litteratur beskriver fördelarna att använda sig av Boolesk 

söklogik/sökmetod. AND, OR och NOT används då för att precisera sökningarna efter 

sökorden. I litteratursökningen har AND och OR använts för att på så vis vidga sökningarna 

(Willman, Bahtsevani, & Stoltz, 2006, s.66-71; Forsberg & Wengström, 2013, s. 79).  

 

Totalt antal artiklar i denna litteraturöversikt är nio stycken. Sökningen resulterade i fyra 

kvalitativa vetenskapliga artiklar från PubMed och en vetenskaplig artikel från PsycINFO. 

Författaren har kompletterat litteratursökningen med manuell sökning och genom det funnit 

fyra artiklar relevanta till syftet. I PubMed har författaren funnit artiklar relevanta för syftet 

genom Similar articles och ur referenslista i artiklar. I PsycINFO använde författaren Cited By 

samt Shared references.  

Urval, relevansbedömning och granskning 

Urvalet av vetenskapliga artiklar till litteraturöversikten gjorde författaren genom att jämföra 

de sökta artiklarna med litteraturöversiktens syfte. Artiklar som överensstämde med syftet 

plockades ut och abstraktet lästes. Några artiklar valdes bort efter att ha läst abstrakt då dem 

inte överensstämde med syftet. De artiklar som fortfarande var kvar bedömdes vara 

relevanta att svara till syftet så dem lästes i sin helhet. De valda artiklarna genomgick en 

kvalitetsgranskning (Friberg, 2012, s. 136-138). Samtliga artiklar kvalitetsgranskades enligt 
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Statens beredning för medicinsk och social utvärdering för kvalitativ forskningsmetodik 

(SBU, 2014). I SBUs kvalitativa granskningsmall analyseras abstrakt, introduktion, syfte, 

metod, resultat, diskussion och slutsats. Artiklarna som valdes ut efter kvalitetsbedömningen 

var av medel och hög kvalitet och detta presenteras i Bilaga 1. Översikt av inkluderade 

artiklar. 

 

Analys 

En induktiv analys beskrivs som en process som utifrån centrala teman av kategorier och 

mönster baserat på data som tillsammans genererat till nya teorier och modeller (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 151). I litteraturöversikten användes en induktiv analysmetod där 

artiklarna lästes igenom noggrant flera gånger innan slutsatser drogs. Först granskades 

artiklarna för att skapas en överblick av innehållet och för att säkerställa att materialet har 

uppfattats korrekt. Sedan sorterades och identifierades ”huvudfynden” upp utifrån 

skillnader och likheter, design, resultat och i utförande. I det sista steget presenteras 

kategorier med underteman som utifrån stycken och likheter arbetats fram och bildat dessa 

som slutligen blir litteraturöversiktens olika teman eller underteman (Friberg, 2012, s.140-

141).  

 

Etiska överväganden 

I studier som innefattar människor ska alltid studiens relevans och människans minskade 

risk för ”lidande” motiveras. Ett krav på studierna är att alltid säkerhetsställa; minimerad 

skada för studiens deltagare, frivilligt medverkade av deltagarna och minimerad skada för 

deltagare samt maximerad nytta för studiens fokusgrupp, information hanteras med 

integritet, sekretess och rättvis medverkan (Polit & Beck, 2017, s. 150-157). Etiskt resonemang 

gällande artiklar i resultatet är att studierna bakom resultatets litteraturgranskningar är 

etiskt granskade enligt författarna av litteraturstudierna och de kvalitativa studierna har 

etiskt godkännande från kommitté och deltagare har informerats och godkänt etiska 

resonemanget. 

 

  



 

8 

Resultat  

Resultatet är baserat på de nio vetenskapliga artiklar som hade hög kvalitet till medel 

kvalitet utifrån författarens bedömning enligt SBUs kvalitativa granskningsmall (2014). 

Förutom litteraturöversikter som är baserad på resultat från flera olika länder är studierna 

genomförda i Irland, England och Sverige och dem utgår ifrån hur föräldrar till de avlidna 

barnen upplever sjukvårdspersonalens bemötande, sin kontakt med sjukvården. Resultatet 

är indelat i tre övergripande kategorier som tillsammans belyser dessa föräldrar upplever 

sjukvårdspersonalens bemötande, Betydelsen av personalens möte, Behov av stöd och uppföljande 

möte. Underkategorier sammanfattar föräldrarnas positiva och negativa upplevelser av de tre 

kategorierna. 

 

 

Betydelsefulla möten 

Fyra studier belyser betydelsefulla handlingar sjukvårdspersonalen bör förmedla till 

familjemedlemmar som får dem att känna sig uppmärksammad i sin sorg. Att 

sjukvårdspersonalen visar respekt, känsla och ödmjukhet gentemot dem de vårdar och 

dennes anhöriga, annars riskerar dem inte att upplevas som genuina i sitt arbete (Ellis et al., 

2016; Butler, Hall, Willetts, & Copnell, 2014; Downe, Schmidt, Kingdon, & Heazell, 2013; 

Gold, 2007; Lundqvist, Nilstun, & Dykes, 2002). 

 

Positiva beteenden och handlingar 

Föräldrar som förlorat ett barn i neonatal död har beskrivit att sjukvårdspersonalen haft stor 

betydelse för dem, där sjukvårdspersonalens bemötande varit det viktigaste (Gold, 2007; 

Lundqvist et al., 2002). Sjukvårdspersonalens beteenden och handlingar stannar kvar i 

minnet hos föräldrar som förlorat sitt barn. All form av kommunikation och icke 

kommunikation kan bli bestående och jobbiga minnesbilder. Föräldrarna beskriver att det är 

positivt när sjukvårdspersonalens beteenden och handlingar är att tydliga och förklarar vad 

dem gör, speciellt vid ultraljud, små stödjande uttalanden och bekräftande, t.ex. ”jag är så 

ledsen”. Att sjukvårdspersonalen visar känslor, känner empati och visar på förståelse och har 

respekt för föräldern, samtidigt som dem är emotionellt skarpsinnig och går på känsla och 
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instinkt (Ellis et al., 2016). Återkommande var sjukvårdspersonalens betydelse för de 

förlustdrabbade föräldrarna, att dem hela tiden både öppet och tydligt förväntas visa 

medlidande och omtänksamhet (Lundqvist et alk.,2002; Downe et al., 2013; Butler et al., 2014; 

Ellis et al., 2016; Gold, 2007; Garstang, Griffiths, & Sidebotham, 2014; Säflund, Sjögren, & 

Wredling, 2004). Samt att sjukvårdspersonalen öppet bekräftade barnets existens och visade 

känslor gjorde att föräldrarna tog till sig sjukvårdpersonalen och en förtroende relation 

grundades (Lundqvist et al., 2002; Butler et al., 2014; Downe et al., 2013; Säflund et al., 2004). 

 

Sjukvårdspersonalen ska vara professionella, individanpassa vården och för att kunna göra 

det måste dem vara lyhörda gentemot föräldern och dennes behov, låta dem uttrycka sina 

känslor, vara god lyssnare och kunna ge stöd i sorgen (Ellis et al., 2016). Icke verbalt 

uttryckande som att ge en handsmekning, krama, sitta bredvid, söka och hålla kvar 

ögonkontakt och ge bekräftelse beskrivs som positiv emotionell support (Downe et al., 2013; 

Ellis et al., 2016; Lundqvist et al., 2002; Säflund et al., 2004). Sjukvårdspersonalen måste ha 

förståelse och kunskap rörande sorg och sorgebearbetning, kunna organisera vården och 

helst kunna förklara för föräldrarna vad som hände och varför barnet avlidit (Säflund et al., 

2001).  

 

Negativa beteenden och handlingar 

Negativa erfarenheter föräldrar delat med sig av gällande bemötande och attityder 

sjukvårdspersonal-förälder emellan är sjukvårdspersonal som är undvikande, gömmer 

sig ”bakom jobb”, inte kan vara tydlig nog, obekväm tystnad och när sjukvårdspersonal inte 

kan förklara för föräldrarna på ett sätt så dem förstår vad som hände och varför barnet dog. 

Utifrån intervjuer med förlustdrabbade familjer har det framkommit att sjukvårdspersonalen 

kan få familjer att känna ett bra stöd, samt hjälplösa efter att spädbarnet avlidit (Ellis et al., 

2016; Gold, 2007; Nordlund & Wandrell, 2014). Föräldrar uttryckte råd gällande 

sjukvårdpersonalens emotionella attityder, två karakteristiska drag belystes. Den ena var 

varm och empatisk och full av medlidande och försrtåelse, den andra hade avsaknad av 

känslor och insikt (Säflund et al., 2001). En annan artikel lyfter fram hur sjukvårdpersonal 

benämnt för föräldrarna att dem varit med om en ”spontan abort” och studien lyfter fram att 
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sjukvårdspersonal borde undvika terminologier som ”foster”, ”spontan abort” och ”produkt 

av befruktning” på grund av hur detta mottas av föräldrarna (McCreight., 2008). Föräldrar 

som förlorat barn i neonatal död beskriver ofta svårigheter med språket då 

sjukvårdspersonalen använder medicinska termer mellan personal emellan och till 

föräldrarna, i journalen och obduktionsrapporten. Detta leder till att somliga föräldrar 

känner sig förminskade, otillräckliga och maktlösa. Det kan även leda till missförstånd 

mellan sjukvårdspersonalen och föräldrarna som kan leda till ångest hos föräldrarna. 

Föräldrarna önskar att information ges tydligt, lättförstått och strukturerat vid lämpliga 

tillfällen (Ellis et al., 2016; Garstang et al., 2014; Gold, 2007; Downe et al., 2013; Säflund et al., 

2004; Lundqvist et al., 2002; Samuelsson et al., 2001). I en artikel står det att trots hur mycket 

de försökte inte kunde ta in informationen barnmorskor, doktorer och administratörer 

försökte delge dem. Detta medförde en känsla av psykologisk distans till vad som händer 

och människorna runt omkring (anhöriga, vänner med flera) och sjukvårdspersonalen 

(Downe et al., 2013). Fem studier belyser att sjukvårdspersonalen retat eller sårat föräldrarna 

genom att kommentera eller bemöta på ett sätt som inte uppskattats och det har skapat 

bestående minnen hos föräldrarna (Ellis et al., 2016; Downe et al., 2013; Gold, 2007; Säflund 

et al., 2004; Lundqvist et al., 2002). Föräldrar vill veta vad som händer härnäst, det är 

betryggande att veta vad som kommer att hända framöver (Ellis et al., 2016). 

 

Kroppsspråk lägger föräldrar märke till, ett negativt kroppsspråk där sjukvårdspersonalen 

undviker ögonkontakt och är tvekande inger inte trygghet. Att till punkt och pricka följa 

rutiner och inte anpassa vården efter föräldern, att sjukvårdspersonalen samtalar med 

varandra och inte inkluderar föräldern i samtalet gällande dem och deras barn samt om 

sjukvårdspersonalen talar om för föräldrarna att dem en dag kommer få ett annat barn (Ellis 

et al., 2016). 

 

 

Behov av stöd 

Föräldrar söker stöd av sjukvårdpersonalen som för dem fyller en viktig funktion. 

Sjukvårdspersonalen har generellt mer erfarenhet och kunskap inom detta område än 
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föräldrar till ett avlidet barn och utifrån det och sin yrkesroll vet dem vilka 

rekommendationer som finns. Föräldrar söker svar och behöver också hjälp kring att 

strukturera de kognitiva, behavioristiska och emotionella ”röran”/desorganisationen 

(Nordlund & Wandrell, 2014).  

 

Positivt stöd 

Att som sjukvårdspersonal underlätta för föräldrarna med det dem kan t.ex. servera mat, 

bädda, ordna med kontakter, samtala och speciellt lyssna m.m. och uppmuntra föräldrar till 

att med sitt avlidna barn är väldigt värdefullt för familjen i sin helhet (Lundqvist et al., 2002; 

Butler et al., 2014; Nordlund & Wandrell, 2014). Sjukvårdspersonalen behöver stödja och 

hjälpa familjer och förklara vad dem vad som rekommenderas att göra. Enligt föräldrarna 

behöver dem i några fall motiveras till kontakt med deras avlidna barn, dem behöver 

kontakt med alla deras sinnen både indirekt och direkt. Att genom direkt kontakt hålla och 

smeka barnet, kontakt ta kort, finger- och fotavtryck för att få de fysiska minnesbilderna 

(Ellis et al., 2016). Sjukvårdspersonal hjälper föräldrar med att samla värdefulla minnen av 

sitt barn då dem vet hur viktigt det är och ibland klarar föräldrar inte av det, men då har 

sjukvårdpersonalen föremål att ge familjen (Samuelsson, Rådestad & Segersten., 2001). Det 

är också viktigt för dem som är kvar att upprätthålla eller utveckla ett inre minne av barnet, 

det fungerar som en sorts inre hjälp och rådgivare. Föräldrarna behöver förslag på vad dem 

kan göra för att skapa och bevara minnen som anses vara väldigt värdefullt, speciellt i 

efterhand (Ellis et al., 2016; Downe et al., 2013; Gold, 2007; Nordlund & Wandrell, 2014; 

Säflund et al., 2004; Lundqvist et al., 2002; Samuelsson et al., 2001).  

 

Negativt stöd 

I flera studier beskrivs det att sjukvårdspersonalen måste vara mer bestämd i bemötandet 

och tala om vad föräldrarna vad borde göra och att det enligt flera studier kan leda till ångest 

efteråt om det var något dem inte ville göra eller gjorde innan barnet begravts (Ellis et al., 

2016; Downe et al., 2013; Butler et al., 2014; Garstang et al., 2014; Säflund et al., 2004; 

Lundqvist et al., 2002; Lundqvist et al., 2002; Samuelsson et al., 2001). 
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Uppföljande möten 

Föräldrar skulle uppskatta om sjukvårdspersonal hade rutin på uppföljande möten där dem 

skulle träffa sjukvårdspersonalen som dem träffade i samband med vårdtillfället och öppet 

få samtala och ställa frågor. Vissa föräldrar har önskemål om att besöka sjukvårdslokalerna 

igen. När dessa möten hålls önskar föräldrarna att personalen använder barnets namn och 

fokus önskas vara på det avlidna barnet och inte på hur den eventuella framtiden kan 

komma att se ut (Ellis et al., 2016). En artikel beskriver att familjen redan vid utskrivning från 

sjukhuset fått en tid för återbesök bokat och med på mötet är psykolog och barnmorskan 

som varit med vid förlossningen (Samuelsson et al., 2001). 

 

Positivt med uppföljande möte 

Att som sjukvårdspersonal ha fortsatt kontakt med föräldrar bemöttes som något positivt, 

uppföljningsmöten där dem hade möjlighet att ställa frågor och få svar på alla detaljer kring 

sitt barns död och möjlighet att gå igenom till exempel obduktionsrapporten (Ellis et al, 2016; 

Garstang et al., 2014; Lundqvist et al., 2002; Säflund et al., 2004). Tillgänglighet av läkare och 

sjukvårdspersonal, samt upprepande tydlig information som förtydligas så anhöriga förstår 

anses vara väldigt hjälpande och att personal avsätter tid för att kunna ge dem detta (Butler 

et al., 2014; Ellis et al., 2016; Downe et al., 2013; Lundqvist et al., 2002; Nordlund & Wandrell, 

2014; Säflund et al., 2004). Den fortlöpande kontakten har även kunnat vara genom telefon, 

brev eller att någon av sjukvårdspersonalen närvarar vid begravning. Att kontaktas har varit 

ett tillfälle att få dela minnen, känslor eller bara bevara kontakten till sjukhuset (Butler et al., 

2014; Downe et al., 2013; Ellis, et al., 2016). 

 

Negativt med uppföljande möte 

Föräldrar är känsliga för intryck och kommunikation och icke verbal kommunikation, kräver 

tydlighet och det förväntas av föräldrar att sjukvårdspersonal håller vad dem lovar och har 

övergripande koll på datum och klockslag för möten m.m. (Ellis et al., 2016; Downe et al., 

2013; Garstang et al., 2014). Två studier lyfter fram att dem kommit på utsatt tid för att möta 

sjukvårdspersonalen för bokat uppföljningsmöte med dem hade glömt bort det bokade 
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mötet (Downe et al., 2013; Säflund et al., 2004). 

 

I brist på fortlöpande kontakt med sjukvårdspersonalen efter det att barnet gått bort har 

föranlett dem att känna sig övergivna och skapar en känsla av isolering. Att också tappa den 

kontakten med sjukvårdspersonalen i samband med att också förlora sitt barn (Butler et al., 

2014; Downe et al., 2013; Ellis, et al., 2016; Garstang et al., 2014). 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Till detta arbete valdes en litteraturöversikt som metod. En litteraturöversikt har styrkor och 

svagheter. En av styrkorna är att det genom att sammanställa aktuell forskning ger 

sjukvårdspersonal möjlighet att hålla sig uppdaterad om ny kunskap och utifrån det 

utvecklas inom respektive område. Svagheter är att det i vissa områden saknas tillräcklig 

forskning för att kunna ge en tydlig bild av problemet (Forsberg & Wengström, 2013, s. 25-

26). 

 

Tidigare forskning finns att tillgå för att kunna svara till syftet och en sammanställning av 

tidigare resultat ses över och sammanställs i denna litteraturöversikt. Författaren ville 

använda sig av forskning som var originalartiklar publicerade mellan åren 2007-2017, några 

artiklar är något år äldre men författaren ansåg att den kunde tillföra resultatet så beslöt ha 

kvar dem. Därför gjordes ingen begränsning gällande år i artikelsökningen. 

 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och PsycINFO. Det är viktigt att 

utforska de olika databaserna för att litteratursökningen varierar och ger olika bra resultat 

samtidigt som det är viktigt med kunskap om databasernas struktur och uppbyggnad för att 

kunna göra en relevant litteratursökning (Polit & Beck, 2017, s. 92). Författaren testade 

artikelsöka i Cinahl och fick genom sökningarna träffar på samma artiklar därför valdes bara 

PubMed och PsycINFO. Samma sökord och kombination testades vid första sökningen i de 

olika databaserna men resulterade i olikvärdiga träffar. Svenska MeSH har använts för att 
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identifiera söktermer som användes vid sökandet. Författaren önskade att skriva om hur 

föräldrar till det avlidna barnet upplevde sig blivit bemött av sjukvårdspersonalen och vad 

som varit viktigast för respektive förälder. Det var svårt att finna sökord som svarade direkt 

till syftet, många artiklar sorterades bort redan vid första urvalet. Provat lägga till och ta bort 

olika sökord för att få bättre resultat i sökningen men det har inte hjälpt då det i sin tur ledde 

till att andra relevanta artiklar försvann. Sökträffarna gav ganska många träffar men det gick 

att hantera och sortera efter rubrik och abstrakt direkt och sedan förkastas eller sparas. 

Beställningsdokument som kostade pengar valdes att uteslutas trots att det nog hade kunnat 

lyfta delar i resultatet. 

 

I analysarbetet har författaren läst, granskat och tolkat artiklarna men då det är en ensam 

författare har det inte gått att läsa eller tolka någon annans analys, vilket i sig lägger en större 

press på författaren att ”avskärma” sig och inte vara personlig. Författaren har använt SBUs 

kvalitativa granskningsmall (2014) i urval fyra, där sorterades dem efter låg, medel och hög 

kvalitet. Kvalitén på kvalitetsbedömningen går inte säkerställa då den bygger på författarens 

egen tolkning och en svaghet är att författaren ensam gjort alla granskningar och inte jämfört 

resultatet med någon.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa föräldrars upplevelser av 

sjukvårdspersonalens bemötande vid neonatal död. Huvudresultaten som framkom var att 

föräldrarna ansåg att ett bra bemötande från sjukvårdspersonalen var det viktigaste för dem 

och ett bra bemötande kännetecknas av tydlighet, stöttande och bekräftande gentemot 

föräldern, kunna känna empati och ha respekt för föräldern, samt bekräftar det avlidna 

barnet inför föräldrarna. Utan tvekan har bemötande inom vårdsektorn förbättrats ansenligt 

de senaste fyrtio åren och speciellt hur sjukvårdspersonalen ser på föräldrar som förlorat 

barn. Att ha gått från att tro att inte någon anknytning till barnet finns till där vi är idag att 

det är bevisat felaktigt. Efter forskning har det framgått att det redan under fostrets tid i 

magen skapas stark anknytning hos föräldrarna (Leon, 1992). Sjukvården förstått vikten av 

att underlätta och känna igen svårigheter och sorgeprocess hos föräldrar som förlorat ett 
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barn. Idag är sjukvårdspersonal mer öppen och känslig inför mötet med förlustdrabbade 

föräldrar än tidigare då det idag är identifierat att föräldrar utan socialt stöd mår sämre 

(Badenhorst & Hughes., 2007). Trots detta faller sjukvårdspersonalen tillbaka i rollen där 

lagar och regler styr interagerandet, det övertar i några fall det empatiska lyssnandet och 

mottagligheten och det leder till mindre individanpassad vård (Leon, 1992).  

Behov att stödja föräldrarna i det dem går igenom och hjälpa dem med tips och råd, skapa 

minnen av och från barnet. Vikten av uppföljande möten med sjukvårdspersonal, speciellt 

uppföljningsmöte för att samtala och gå igenom obduktionsrapporten är vanliga tillfällen för 

uppföljande möten. Psykosocialt stöd givet av sjukvårdspersonal visar en förbättring i 

måendet hos föräldrar. Genom att som sjukvårdare ge av sin tid till förlustdrabbade familjer 

mildrar de långsiktigt negativa effekterna i måendet hos föräldrarna, att skapa en relation 

och ett förtroende i den terapeutiska relationen dem skapat (Cacciatore., 2013). När föräldrar 

inte fick stöd och inte se eller hålla sitt barn och inte heller tala öppet och sörja sitt avlidna 

barn ökades risken att senare i livet drabbas av psykisk ohälsa senare i livet och även ökad 

risk att utveckla alkoholism (O’Leary & Warland., 2013). 

 

Vårdandet är i grunden ett uttryck för ömsesidighet och utgör en akt mellan två levande 

individer, i detta fall föräldrarna och sjukvårdspersonalen. Vårdande innebär delande och 

hur vi delar och vad vi delar är beroende av den aktuella situationen, att dela innebär bland 

annat närvaro.  När vi delar så kan vi delta, ta del, närvara, dela med sig, dela ut, dela upp 

och dela itu. Innebörden i delandet är också att känna med, leva med, instämma i, 

sympatisera, hysa intresse och uppleva. I detta fall innebär det att vara delaktig med närvaro, 

att dela närvaro med föräldrarna konkret närvaro och abstrakt i upplevelsen och tanken. Att 

vara medveten om den andra i mötet, att vara närvarande är i vårdandet en grunddimension. 

I närvaro som upplösning innefattar att medvetet sträva efter att lösa upp något ohälsosamt 

hos den andra människan för att denna process leder till någon form av befrielse, i detta fall 

hos föräldrarna. Att som sjuksköterska genom sin närvaro kunna upplösa tanken, känslan 

eller upplevelsen. T.ex. genom delaktighet hjälpa föräldrarna att lösa upp smärta och ångest 

genom sin delaktighet. Som sjukvårdpersonal är en grundförutsättning att man upplever sig 

själv som varande person, har en egen identitet då förmågan att dela är en konst där många 
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har oförmåga att dela. Att dela förutsätter en inre mognad i avseende på den egna inre 

utvecklingen (Eriksson, 1995, s. 11, 38-41). 

 

Flera studier lyfter fram att föräldrar önskar att sjukvårdspersonalen hade fördjupade 

kunskaper om hur dem bör bemöta föräldrar i den krissituation dem befinner sig i, att mer 

utbildning behövs för denna typ av problematik (Gold, 2007; Lundqvist et al., 2002). 

Forskning har visat att personalens förhållningssätt i vården har stor betydelse för hur 

anhöriga och patienter upplever sin situation och syftet med omvårdnadsforskning är att 

förbättra metoder som främjar hälsa och välbefinnande för individen (Stoltz & Willman, 

2002). 

”Utbildning och kompetenshöjning i att ta hand om efterlevande ger troligtvis större 

möjligheter till att bemöta dessa på korrekt sätt och vid rätt tid, vilket i sin tur kan leda till att 

sorgearbetet blir mycket lättare för de som förlorat sitt barn” (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). 

 

Genom att granska studierna går det urskilja några fall där personalen blivit mer ”personliga” 

med familjen än vad dem fick lära sig under sin studietid. Och att det är just där som 

föräldrarna tagit till sig sjukvårdspersonalen, tagit till sig dem och ett band av förtroende har 

knutits (Ellis et al., 2016). Det är mot detta Eriksson (1995) menar att sjukvårdaren borde ska 

sträva för att kunna hjälpa den i behov av vård, att våga närma oss den sårbara och att om 

relationen blir ”personlig” så är sjukvårdspersonalen en varande person, har sin egen 

identitet. I några andra artiklar framkom det att föräldrar önskar att personalen har mer 

kunskap om detta område där dem också stödja och motivera patienten i tveksamma stunder. 

Ett exempel från en studie är att föräldern säger att denne inte vill hålla i sitt avlidna barn 

när sjukvårdspersonalen frågar, och blir sedan inte frågad igen och föräldern håller aldrig 

sitt barn. Denne önskar att sjukvårdaren hade frågat igen det och ångrar sig i efterhand, 

föräldern behövde den där extra motivationen från vårdpersonalen. Det omnämns i flera 

artiklar en önskan om att personalen står upp lite mer mot föräldrarna och ”hjälper” dem 

göra det de inte klarar av. De har mer erfarenhet än vad de drabbade familjerna har (Leon., 

1992).  
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Evidensbaserad omvårdnad är viktigt och genomgående i artiklarna är att dem belyser i 

flera fall brist på kunskap hos sjukvårdspersonalen för hur man bemöter dessa föräldrar som 

förlorat sina barn och fått sina liv förändrade, sjukvårdspersonalen själva och familjer tycker 

det finns kunskapsbrister. En tillämpning av evidensbaserad omvårdnad skulle innebära att 

sjukvårdspersonalen integrerar de bästa tillgängliga vetenskapliga bevisen för att 

tillsammans med föräldrarna fatta besluten om olika omvårdnadsinsatser (Stoltz & Willman, 

2002, s. 24). Äldre och yngre sjukvårdspersonal har olika förutsättningar gällande 

erfarenheter, kunskap, förmåga att tillgodose sig med kritiskt granskade forskningsstudier 

och rapporter. För att täcka detta behov och tillgodose sjukvårdspersonal med självkunskap, 

kunskap och trygghet för att bemöta dessa föräldrar som dem önskar bli bemött behövs det 

regelbunden utbildning och övning enligt Stoltz och Willman (2002, s. 16).  

 

Sjukvårdspersonalens sårbarhet och omsorgsförmåga. Sjukvårdspersonalen påverkas starkt 

också dem när barn avlider och i arbetet med föräldrarna och för att klara av detta måste 

deras förmåga att dra försorg om andra vila på förutsättningar av kognitiv art och 

känslomässig. Särskilt måste de inneha förmågan till empati och förmågan att bli 

känslomässigt berörd av andra, i detta fall föräldrarnas utsatthet. Den egenskapen är 

väsentlig för att dem ska kunna nå fram till föräldrarnas sårbarhet (Henrikssen & Vetlesen, 

2011). Enligt Ellis et al (2016) belyser sjukvårdspersonalen en önskad förbättring i träning 

och utbildning samt mer stöd i arbetsmiljön för att förbättra vården då det är en utmanande 

arbetsmiljö och påfrestning för personalen. Ökad träning och utbildning skulle leda till ökat 

självförtroende i tillhandahållandet av vården för förlustdrabbade föräldrar vilket skulle 

leda till bättre vård och vårdande för alla parter. 
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Slutsats 

Studiens syfte var att belysa föräldrars upplevelser av sjukvårdspersonalens bemötande vid 

neonatal död. Upplevelser av bemötandet som framkom var mestadels i positiv form men 

lämnade utrymmen för att vidgande studier för sjukvårdspersonalen på mödravården. Det 

var mestadels dem som signalerade att det är bristande kunskap och det i sin tur resulterar i 

dåligt självförtroende i den s.k. vårdrelationen till denna patientgrupp. Brist på 

självförtroende ledde dem in i en otydlig vårdrelation och patienter upplevde då vården som 

mindre bra. Majoriteten av studierna påvisade att föräldrarna eller sjukvårdspersonalen 

saknade kunskap och självförtroende om hur dem bör bemöta familjerna och vad som 

förväntas av dem i vården.  

 

Fortsatta studier och förslag 

Ett förslag är att fördjupa sjukvårdspersonalens kompetens och utbilda dem samt stödja dem 

i hur dem bör bemöta föräldrar när deras barn plötsligt avlider. Att utifrån föräldrarnas 

beskrivning av hur dem upplever sig bli bemött och önskar bli bemött. För personalens del 

försöka öka självkänslan och ha en välgrundad handlingsplan för personalen. 
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