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Abstrakt 

 
Bakgrund: Intrauterin fosterdöd är fosterdöd som inträffar efter 22 fullgångna 

graviditetsveckor och som inte är inducerad abort. De främsta orsakerna till 

intrauterin fosterdöd är infektioner, missbildningar, allvarlig sjukdom hos modern, 

komplikationer i moderkaka och/eller navelsträng. I cirka 15 % av fallen påvisas 

ingen orsak till dödsfallet. Syfte: Belysa föräldrars upplevelser av att förlora ett 

barn under graviditeten. Metod: Litteraturstudie baserad på 13 vetenskapliga 

artiklar och en avhandling. Artiklarna söktes fram via databaserna PubMed, 

Cinahl och PsycInfo. Kompletterande manuell sökning och fritextsökning har 

också genomförts. Resultat: Resultatet visade att föräldrars upplevelse av vård 

när barn dör under graviditeten präglades av både positiva och negativa 

erfarenheter. Faktorerna som påverkat föräldrars upplevelse av vård presenterades 

i 4 kategorier; Mötet med vården; Stöd som visat sig värdefullt; Upplevelser av 

otillräckligt stöd i omvårdnaden; Att gå vidare i sorgen. Diskussion/Slutsats: 

Vården av föräldrarna före, under och efter födseln hade betydelse för 

föräldrarnas förmåga att hantera situationen och att komma vidare i sorgen. 

Vårdgivare har en viktig uppgift att finnas närvarande och stötta föräldrarna i 

deras sorg och saknad efter barnet. Ett riktat stöd som inkluderar både fadern och 

modern, samt uppföljning av föräldrarna föreslås. 

  

Nyckelord: Förlust, Föräldrars upplevelse, Intrauterin fosterdöd, Omvårdnad, 

Stöd. 
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Bakgrund                        

Mer än 3,3 miljoner dödfödslar äger rum varje år världen över, den största delen i 

utvecklingsländerna (URL 1). År 2008 rapporterades 109 301 födslar i Sverige. I 

de allra flesta fall föds barnen levande och friska men för cirka 327 föräldrapar 

hände det ofattbara, att barnet dör innan, under eller strax efter förlossningen 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

Att förlora ett barn är något av det svåraste som kan drabba en människa. Smärtan 

och sorgen är ofta förknippad med en djup känsla av isolering från omvärlden och 

med den ofrånkomliga frågan, varför just mitt barn (Rådestad, 1998, s. 37).  

Föräldrar som erfarit denna enorma sorg och förlust är i stort behov av stöd och 

personalen som kommer i kontakt med dem genom vården är oerhört 

betydelsefull (Andersson & Petersson, 2006). 

 

Historisk tillbakablick 

Forskning kring förlusten av ett barn som dör före födseln, tog fart först under 

senare delen av 1900-talet. Det har sin förklaring i att dödfödsel länge var lika 

vanligt i västvärlden som det är i utvecklingsländerna idag, där barns död inte är 

oväntad blir inställningen till förlusten och sorgen också en annan (Badenhorst & 

Hughes, 2006).  

 

Idag är situationen annorlunda. Förändrade levnadsvillkor och förebyggande vård, 

bidrar till att föräldrar, särskilt i västvärlden, tidigt räknar med att graviditeten 

skall fortgå normalt. Anknytning till barnet genom längtan och förväntningar 

börjar långt innan födseln (Badenhorst & Hughes, 2006). Möjligheterna att planera 

graviditeter anses också ha en bidragande orsak till att barn idag oftast föds väntade 

och efterlängtade (Andersson & Petersson, 2006). Det är få föräldrar som tar med i 

beräkningen att ett barn kan födas dött. Förlusten av barnet upplevs därför som en 

mycket chockartad upplevelse med intensiv sorg till följd hos föräldrarna 

(Andersson & Petersson, 2006; Badenhorst & Hughes, 2006; Callister, 2006; 

Hutti, 2005).  
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Definition och diagnostisering av intrauterin fosterdöd  

Socialstyrelsens beteckning av barn som dör efter 22 fullgångna veckor, antingen 

före (antepartum) eller under förlossningen (intrapartum), som intrauterin 

fosterdöd. Intrauterin fosterdöd indikeras på att barnet inte uppvisar några tecken 

på liv, utan saknar hjärtfrekvens, andning, pulsering i naveln eller förflyttning av 

frivilliga muskler. Barn som föds döda efter 22 fullgångna graviditetsveckor 

rapporteras till Medicinska födelseregistret (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Orsaker till intrauterin fosterdöd  

Obduktion är viktigt för att påvisa dödsorsaken hos barnet. Information om 

dödsorsak kan också utgöra en hjälp för föräldrarna vid bearbetning av förlusten. 

Det har även betydelse för att eventuellt kunna planera för en ny graviditet i 

framtiden (Rowland & Goodnight, 2009). 

 

Vid obduktion av 310 barn som dött under graviditeten visade sig några vanliga 

dödsorsaker vara medfödd kromosomavvikelse, infektion, intrauterin 

tillväxthämning, att moderkakan lossnat, skada på navelsträngen, för lite 

fostervatten samt riskfaktorer hos modern som till exempelvis diabetes och 

rökning. I cirka 15 % av fallen kunde ingen dödsorsak fastställas (Rowland & 

Goodnight, 2009). Studiens resultat överrensstämmer med de orsaker som 

Socialstyrelsen presenterar (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Sorgeprocessen efter förlusten av ett barn 

Sorgen vid förlusten av ett barn är på flera sätt unik. Den representerar förlusten 

av ett nytt liv, ett barn som med sin ankomst skulle ha skapat en ny identitet som 

föräldrar hos det väntande paret. Sorgen omfattar på så vis både längtan, 

drömmar, förhoppningar och förlusten av en förlorad identitet (Callister, 2006; 

Hutti, 2005). Med sorgen och förlusten följer ofta intensiva sorgereaktioner hos 

båda föräldrarna. Förnekelse, ångest, skuldkänslor, störd sömnrytm, dålig aptit, 

ilska och gråt är känslor som kan uppstå i sorgebearbetningen (Badenhorst & 

Hughes, 2006).  

 

   



Faserna i sorgeprocessen beskrivs av Cullberg. Den första fasen präglas av 

förnekelse och apati och varar allt från några timmar till några dagar. Nästa fas 

följs av en tid med ångest och intensiv längtan, vilket också kan påverka aptiten, 

sömnen och humöret. I den tredje fasen tillkommer en känsla av förtvivlan, en 

upplevelse av att vara i ett upplösningstillstånd där händelsen analyseras gång på 

gång. Sista fasen präglas av försöket att komma tillbaka till verkligheten. Det är 

troligt att de som varit med om en så traumatisk upplevelse som att förlora sitt 

barn, pendlar mellan faserna innan de slutligen når till den sista (Cullberg, 2006, 

s. 141-155).  

 

Sjuksköterskans roll att vårda sörjande föräldrar  

Vård ska i enlighet med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ges med värdighet 

och respekt gentemot vårdtagaren, där hänsyn tas till människors kulturella 

rättigheter, värderingar, vanor och tro. Omvårdnaden innefattar både individen, 

familjen och allmänheten. Detta är en del av sjuksköterskans grundläggande 

uppgift att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007, s 4-5).  

 

Det är viktigt att bemötandet och stödet från vårdgivarna ges på rätt sätt, då det 

har betydelse för hur föräldrarna går vidare i sorgebearbetningen (Andersson & 

Petersson, 2006). Studier visar att oförståelse och oförmåga hos vårdgivarna att 

möta och stödja föräldrarna kan skapa minnen som försvårar sorgeprocessen 

(Badenhorst & Hughes, 2006; Callister, 2006 ). Vissa behov av stöd delas av båda 

föräldrarna medan andra behov av stöd är mer specifika och skiljer sig mellan 

fadern och modern. Förståelse ligger till grund för att kunna tolka behoven hos 

föräldrarna. Det är därför viktigt för sjuksköterskan att få en inblick i hur 

föräldrarna upplever sin situation (Hutti, 2005). 

 

Syfte 

Beskriva föräldrars upplevelse av att förlora ett barn under graviditeten.  
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Frågeställningar 

 Vilket behov av stöd har föräldrarna i denna situation? 

 Hur uppfattas stödet? 

 Vilka omvårdnadsåtgärder upplevs som värdefulla hos föräldrarna? 

 

Metod 

Denna uppsats har genomförts som en litteraturstudie. Målsättningen var att ge en 

sammanställning över tidigare gjorda studier inom vårt valda ämnesområde. 

Tyngdpunkten lades vid litteratursökning och granskning av artiklar och litteratur 

inom ämnet, då detta utgör grunden för en väl bearbetad litteraturstudie. 

Arbetssättet har präglats av ett noggrant förfaringssätt där studierna steg för steg 

sökts fram, valts ut, värderats, analyserats och sammanställts i överensstämmelse 

med Forsberg & Wengström (2008, s. 23, 31, 93).  

 

Inklusion/Exklusion 

Litteraturstudien inkluderar föräldrars upplevelser och stöd vid intrauterin 

fosterdöd efter 22 fullgångna graviditetsveckor. Litteratursökningarna inkluderar 

intrauterin fosterdöd oberoende av orsak. Studien exkluderar föräldrars upplevelse 

av vård vid inducerad abort samt missfall. Icke vetenskapliga artiklar, artiklar som 

inte svarade på studiens syfte, samt artiklar som publicerats tidigare än år 2000, 

upplevdes inte som relevanta för studien och har därför exkluderats. Artiklar som 

inte innehåller ett etiskt resonemang eller har granskats av etiska kommittéer 

exkluderades. 

 

Litteratursökning 

Sökning av artiklar avgränsades till databaserna PubMed, PsycInfo och Cinahl. 

Utifrån syftet formulerades nyckelord som sedan jämfördes med MeSH-termer 

inom området. För att få fram relevanta artiklar som passade vårt syfte 

kombinerades olika MeSH-termer med varandra. De MeSH-termer som 

uppfattades som mest centrala var, fetal death, stillbirth, parents, bereavement, 

nursing and support. En utförlig redovisning av databassökningarna presenteras 

under bilaga 1.  
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Böcker och annan litteratur inom området användes för att komplettera artiklarna 

och ge en bredare förståelse för problemets bakgrund. Böckerna söktes fram via 

Mima, vid Mittuniversitetets bibliotek i Sundsvall. För informationssökning 

gjordes även manuella sökningar via referenslistor.  

 

Klassificering av studierna 

Klassificering av studierna har genomförts enligt SBU/SSF nr. 3 och indelats i 

följande grupper: 

 

• Kontrollerad klinisk studie (CCT) är en studie där man jämför en 

experimentgrupp med en kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp. 

 

• Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp 

hos en grupp, inga jämförelser görs med någon kontrollgrupp.  

 

• Kvalitativ studie (K) är en studie där insamlade data i form av bland annat 

intervjuer, berättelser eller observerade beteenden analyseras och presenteras med 

syfte att få fördjupad förståelse för människors upplevelser och erfarenheter. 

 

Bearbetning av artiklar 

Bearbetning av materialet har utförts enligt SBU/SSF nr. 4 (1999) i tre faser 

(bilaga 2). Genom läsning av titlar och abstrakt gjordes ett första urval av artiklar. 

De som till synes motsvarade studies syfte granskades enligt fas 1. Bedömdes 

artiklarna som relevanta för studien gick de vidare för noggrann genomläsning 

och ytterligare granskning enligt fas 2. Här exkluderades studier som efter 

genomläsning inte visade sig motsvara studiens syfte, samt studier som inte 

innehöll något etiskt resonemang eller upplevdes som vetenskapligt tveksamma. 

Sammanlagt exkluderades 4 artiklar för att de inte hade något etiskt resonemang. 

Några manuellt utförda sökningar via referenslistor från relevanta artiklar gav 

ytterligare 3 artiklar och 1 avhandling som gick vidare till fas 3. I fas 3 granskades 

och värderades kvalitén på de artiklar som slutligen valdes till att ingå i denna 

studie. Kvalitetsmässigt graderades studierna som låg- medel- och hög. Kriterier 

för bedömning av vetenskaplig kvalitet enligt SBU/SSF nr. 4 presenteras i bilaga 

3. Artikelgranskningen sammanställdes i en översiktstabell, se bilaga 4.  



Innehållsanalys 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes i studien. Analysen av 

textmaterialet i utvalda artiklar är inspirerad av kvalitativ innehållsanalys som det 

är beskrivet i Graneheim och Lundman (2004) samt Polit och Beck (2009, s. 517-

518). En sammanställning av de utvalda artiklarna genomfördes genom att 

kärnfulla meningar och citat (meningsenheter), ur respektive resultatdel 

strukturerades och sammanfattades till gemensamma kategorier. Först markerades 

meningsenheterna i artiklarna, därefter skrevs de in i en tabell för att koncentreras 

till kortare, mer kondenserade textstycken.  

 

Textbearbetningen utfördes i två steg. I första steget översattes och förklarades 

texten, i det andra steget gjordes en textnära tolkning av innehållet i texten. 

Därefter formades gemensamma underkategorier, dessa kom sedan att utgöra 

grunden för de övergripande kategorierna. När allt var klart hade 11 

underkategorier och 4 kategorier bildats. Ett exempel av innehållsanalysen 

presenteras i bilaga 5.  

 

Exempel på kategorisering  

Underkategorier Kategorier 

Förnimmelse om att något är fel 

Ett chockartat besked  

Möte med vården 

Bevarade minnen 

Att bli sedd i sorgen 

Stöd som visat sig värdefullt 

Otydlig vägledning från vårdgivarna 

Vårdgivarnas frånvaro av empati 

Upplevelser av otillräckligt stöd i 

omvårdnaden 

 

 

Etisk granskning 

Etiska överväganden som de beskrivs i Forsberg och Wengström (2008, s. 77) har 

genomförts i studien. Det innebär att vi har valt att inkludera artiklar som 

innehåller ett etiskt resonemang eller fått tillstånd av en etisk kommitté. Fokus vid 

redovisandet av artiklarna låg vid att göra en så tillförlitlig och rättvis 

sammanställning som möjligt med avseende på översättningen. 



Resultat  

Resultatet är en sammanställning av 13 vetenskapliga studier utförda med 

kvalitativ och kvantitativ forskningsansats samt en avhandling. Studierna är 

utförda i Australien, England, Kanada, Norge, Sverige och USA. Föräldrars 

upplevelse av stöd vid förlusten av ett barn visade sig vara mångfasetterad och 

innefattade både positiva och negativa erfarenheter. Resultatet presenteras här i 11 

underkategorier sammanfattade i 4 kategorier; Mötet med vården; Stöd som visat 

sig värdefullt; Upplevelser av otillräckligt stöd i omvårdnaden; Att gå vidare i 

sorgen. 

 

Mötet med vården 

Förnimmelse av att något är fel... 

Föräldrarna beskrev hur en förnimmelse av att något inte stod rätt till med barnet  

uppstått (Samuelsson, Rådestad & Segesten, 2001; Trulsson & Rådestad, 2004).  

Mödrarna upplevde en smygande känsla av oro, då de vid eftertanke kom att tänka 

på att det var länge sedan de känt att barnet sparkade (Trulsson & Rådestad, 2004).  

 

Ett chockartat besked 

Mödrarnas oro över barnet ledde till att de tog kontakt med barnmorskan, för att  

få göra en ultraljudsundersökning. Vid undersökningen uppfattade mödrarna  

kroppsspråket och tystnaden hos barnmorskan som utförde ultraljudet, som den  

första riktigt skrämmande antydan på att något verkligen var fel. Allt fokus  

riktades mot skärmen. Fler av mödrarna menade att det skulle varit bättre om 

barnmorskan talat direkt till dem om vad de uppfattade vid undersökningen  

(Trulsson & Rådestad, 2004).  

 

     ”It was like a curtain had been pulled down; it was trying. I didn´t belive 

      it was true, it simply couldn´t be true. At the same time, I saw on the  

     ultrasound screen that the baby was not moving. In fact, I don´t know how  

     I felt...shock, it´s impossible to describe it. I don´t know what could happen 

     that could be worse.” (Samuelsson, et al., 2001, s.125).   

 

 

Fäderna beskrev tiden för beskedet som ett chocktillstånd, en känsla av total  

förlamning, med oförmögenhet att kunna tala och en rädsla inför den onormala  

situationen att barnet var dött i magen (Samuelsson, et al., 2001).                        7 



Förlossningen – en positiv upplevelse trots allt  

Första reaktionen från föräldrarna efter beskedet var att barnet skulle ut så fort 

som möjligt. Kejsarsnitt upplevdes som det självklara alternativet. Då vårdgivarna  

informerat hur förlossningen skulle gå till, ändrade sig dock föräldrarna i de flesta  

fall, de kände att en naturlig födsel var mer värdig (Samuelsson, et al., 2001;  

Trulsson & Rådestad, 2004). Fokus hos mödrarna riktades då på att genomgå och  

klara av en naturlig förlossning (Trulsson & Rådestad, 2004). 

 

Efter förlossningen upplevde mödrarna ett slags välbefinnande, kroppen hade  

klarat av det. Detta utgjorde en positiv känsla för mödrarna i jämförelse  

med känslan av misslyckande som många upplevde i och med barnets död  

(Cacciatore, 2010; Trulsson & Rådestad, 2004). 

 

      ”I was really proud of myself that I had managed to do it...even if I don´t  

      think it was a very difficult birth, it didn´t take very long once it got going,  

      but even at the time you feel unsure of yourself because you haven´t  

      succeeded in having a baby, that´s the kind of things that crops up  

     afterwards but I think giving birth was important in relation to my body  

     being able to do a thing or two despite it all.” (Trulsson & Rådestad, 2004,  

     s. 192). 

 

 

Stöd som visat sig värdefullt     

Stöd i mötet  

Vid mötet med barnet upplevde föräldrarna ett stort behov av stöd från 

vårdgivarna. Tanken på att se och röra vid det döda barnet ingav en känsla av 

osäkerhet och rädsla. Vårdgivarnas vägledning och information om förlossningen 

samt hur barnet kom att se ut och tas om hand, var avgörande för föräldrarnas 

beslut att se och hålla barnet (Hughes, Turton, Hopper & Evans, 2002; Lundqvist, 

Nilstun & Dykes, 2002; Samuelsson, et al., 2001; Trulsson & Rådestad, 2004).  

 

         “Our child was placed on my chest straight after the delivery. 
        Everybody present cried, the midwife, assistant nurse, my husband  

       and I. This was a very touching moment.” (Säflund, 2003, s. 37). 

 

 

 



Mötet utgjorde en innerligt varm och viktig stund för föräldrarna där verkligheten 

fick tid att sjunka in, det gav också en möjlighet att ta farväl av barnet (Trulsson 

& Rådestad, 2004). Nästan oavsett hur lång tid föräldrarna var tillsammans med 

barnet upplevde de att tiden var för kort (Säflund, 2003, s. 5; Säflund, Sjögren & 

Wredling, 2004; Trulsson & Rådestad, 2004).   

 

 

Bevarade minnen 

Föräldrarna uppgav att genom bevarade minnen var det lättare att förstå vad som 

verkligen hade hänt. De kunde mer påtagligt relatera sin sorg till förlusten av 

barnet. Sorgen fick på så vis ett ansikte (Rådestad, et al., 2007; Säflund, et al., 

2004). Bevarade minnen var ofta hand- och fotavtryck, foton, hårlock av barnet 

men också identitetsband från barnet och modern. Dessa minnen var ovärderliga 

för föräldrarna och tacksamheten till vårdgivarna som uppmuntrat bevarandet av 

minnen var stor. Genom minnessakerna upplevde föräldrarna att en del av barnet 

för alltid fanns kvar hos dem (Säflund, et al., 2004). Fäderna menade att 

minnessakerna av barnet alltid borde bevaras, oavsett om föräldrarna vill ha dem 

eller inte vid tiden för dödsfallet. De menade att det kunde komma en dag då 

beslutet ångrades (Samuelsson, et al., 2001).  

 

       ”It´s good that somebody thinks of taking pictures; you are very 

       thankful afterwards.” (Samuelsson, et al., 2001, s. 127). 

 
 

Att bli sedd i sorgen  

Vårdgivarnas och den närmaste omgivningens attityd till det förlorade barnet samt 

förmågan att ge bekräftelse i sorgen, hade stor inverkan på föräldrarna 

(Cacciatore, 2010; Cacciatore & Bushfield, 2007; O´Leary & Thorwick, 2006).  

Att bli sedd i sorgen och känna att barnet, trots att livet blev så kort, ändå sörjdes 

och betraktades som en människa, upplevdes som mycket betydelsefullt. 

Möjligheten att få tala ut om förlusten och sorgen bland människor som förstod 

och delade samma erfarenhet, var till stor hjälp vid sorgebearbetningen. 

Stödgruppen skapade en känsla av tillhörighet, att inte vara ensam i sorgen, vilket 

blev en motpol till de utanförskap och den isolering som många upplevde efter 

hemkomsten från sjukhuset (Cacciatore, 2010; Cacciatore & Bushfield, 2007). 

 



”I was so greatful to have a place to turn where people experienced the                                          

same nightmare and knew what I was going through...”                                                                                  

(Cacciatore & Bushfield, 2007, s. 67). 

 

 

Trosuppfattning, bön och samhörighet med andra troende var ett annat stöd som 

uppfattades som värdefullt (Cacciatore & Bushfield, 2007). 

 

Visad medkänsla, tydlighet och delaktighet 

Föräldrarna uppskattade vårdgivarnas kunskap, att de visste vad de talade om och 

gjorde sitt yttersta för att ge sitt stöd till dem (Samuelsson, et al., 2001; Säflund, et 

al., 2004; Trulsson & Rådestad, 2004). Det framgår att föräldrarna värdesatte 

vårdgivarnas sätt att visa medkänsla vid beskedet om barnets död. Föräldrar som 

blivit informerade både muntligt och skriftligt betonade hur viktig den tydliga 

informationen varit för dem (Trulsson & Rådestad, 2004).  Lundqvist med 

medarbetare (2002) sammanfattar de positiva upplevelserna av omvårdnaden till 

det som stärkt mödrarnas egen förmåga till delaktighet och självständighet i 

vårdprocessen. Klar och tydlig information från vårdgivarna samt vänlighet och 

acceptans gav mödrarna en ökad känsla av kontroll. Uppriktig empati, närhet och 

känslighet inför outtalade behov, var viktiga ledord som återkom hos mödrarna i 

studien (Lundqvist, et al., 2002). 

 

”I thought the staff who took care of us were fantastic. They where people,       

not programmed machines in a huge organization. People who cared, who 

dared to cry with us, who dared to stand by us in our pain and sorrow...” 

(Trulsson & Rådestad, 2004, s. 192). 

 

 

Upplevelser av otillräckligt stöd i omvårdnaden 

Otydlig vägledning från vårdgivarna  

Föräldrar som förlorat sitt barn är av stort behov av stöd och vägledning genom 

hela förloppet (Lundqvist,et al., 2002; Trulsson & Rådestad, 2004). Ett exempel 

på bristande vägledning kunde urskiljas av föräldrars osäkerhet i kontakten med 

barnet. Vårdgivarna gav ingen information angående hur länge de kunde vara 

tillsammans med barnet. Föräldrarna upplevde en rädsla då de befarade att barnets 

kropp skulle förändras (Säflund, 2003, s. 5; Säflund, et al., 2004).  



Mödrarna hade ett behov av att få bekräftelse från vårdgivarna i kontakten med 

barnet, frånvaron av bekräftelse ledde till känslor av förtvivlan och rädsla över att 

agera onormalt i situationen (Lundqvist, et al., 2002). Mödrar som inte gavs 

möjligheten att se sitt barn kände besvikelse över det i efterhand (Cacciatore, 

Rådestad & Frøen, 2008). 

 

Vårdgivarnas frånvaro av empati 

Önskan om att bemötas med mera empati från framförallt läkarna men också från 

de övriga vårdgivarna, framgår av många föräldrar. Särskilt viktigt upplevdes 

detta vara i kontakten med mödrarna som precis genomgått förlossning (DiMarco, 

Menke & McNamara, 2001; Widger & Picot, 2008).  

 

Tillsägelse från vårdgivare om att inte gråta, att försöka glömma och gå vidare, 

eller att det som skett hände till det bästa, var några nämnda kommentarer som 

etsat sig fast i minnet hos föräldrarna. Uttalandena uppfattades av föräldrarna som 

okänslighet, brist på inlevelse och frånvaro av empati från vårdgivarna (DiMarco, 

et al., 2001). Mödrar beskrev också känslan av att vårdgivarna var ovilliga att 

förstå dem och se saken ur deras perspektiv (Lundqvist, et al., 2002).  Det 

vårdgivarna sade och gjorde i samband med förlusten bevarades som tydliga 

minnen hos föräldrarna (Lundqvist, et., 2002; Trulsson & Rådestad, 2004). 

 

Bristande kommunikation och information 

I flera studier framgår att information och kommunikation behöver förbättras i 

omvårdnaden. Ett problem föräldrarna upplevde var att alla i vårdteamet inte 

informerades korrekt och att de därför fick svara på samma frågor flera gånger om 

(DiMarco, et al., 2001; Widger & Picot, 2008).  

 

En kanadensisk studie med syftet att beskriva kvalitén på omvårdnaden före, 

under och efter förlossningen uppgav 29 av de 30 familjer som deltagit att de fått 

för lite hjälp. De visste inte vilka de skulle be om hjälp och upplevde att 

informationen angående barnet var bristande eller otydlig, vilket orsakade 

förvirring (Widger & Picot, 2008). 

 



Otydlig information angående barnets tillstånd, samt påvisade orsaker till 

dödsfallet, gav upphov till oro och svårigheter hos mödrarna att bearbeta sorgen. 

Det var inte ovanligt att mödrarna lade skulden för barnets död på sig själva. 

Malande tankar kring orsaker och eventuella händelser som kunde ha orsakat 

döden hos barnet återkom då ständigt (Säflund, et al., 2004).  

 

       “We did not get a diagnosis of why our daughter was born dead. But  

       I think a lot about whether it could have been the cigarettes or the fever 

      or that I was stressed. I will never accept not getting a diagnosis of why  

      she died.” (Säflund, 2003, s. 38). 

 

 

Många föräldrar kände sig övergivna efter att de kommit hem från sjukhuset. Det 

fanns en önskan att få träffa berörda vårdgivare igen för att få möjlighet att ställa 

frågor och att prata igenom det som hänt (Lundqvist, et al., 2002). Föräldrarna 

önskade uppföljande telefonsamtal men också information om vart de kunde 

vända sig för att få mera stöd (Cacciatore & Bushfield, 2007; DiMarco, et al., 

2001; Widger & Picot, 2008). Frånvaron av uppföljande kontakt tolkades av 

föräldrarna som brist på intresse och omsorg från vårdgivarna. Detta bidrog i sin 

tur till ännu större känsla av saknad och isolering från omvärlden (Cacciatore & 

Bushfield, 2007).  

 

Bristfällig uppmärksamhet i omvårdnaden gentemot fäderna 

Till en början visade sig sorgen hos båda föräldrarna på ett liknande sätt men med 

tiden tog sorgen sig olika uttryck hos föräldrarna (Samuelsson, et al., 2001; 

Vance, Boyle, Najman & Thearle, 2002). Mödrarna tillät sig att sörja mer öppet 

medan fäderna oftare försökte hålla tillbaka sorgen genom att ägna mera tid åt 

arbetet. Detta orsakade ibland konflikter mellan föräldrarna, då mödrarna tolkade 

fädernas oförmåga att uttrycka sorgen, som att de inte längre sörjde barnet. Dock 

hävdar de flesta föräldrar att de slutligen kommit varandra närmare genom sorgen 

(O´Leary & Thorwick, 2006; Samuelsson, et al., 2001). 

 

 

 

 



I flera studier framgår att omvårdnaden av fäderna många gånger förbises helt 

(O´Leary & Thorwick, 2006; Samuelsson, et al., 2001). Fäderna upplevde att allt 

fokus riktades mot modern och barnet. Detta bidrog till en känsla av utanförskap, 

att känna sig satt åt sidan och inte vara behövd. Fäderna uttryckte ett behov av att 

bli bekräftad i sin sorg och att bli inkluderad i omvårdnaden tillsammans med 

modern (O´Leary & Thorwick, 2006).  

 

       ”...I felt even doctors or whatever seemed to worry about [my wife] and 

        not so much me. But I was there, it was hard because you felt left out.”  

        (O´Leary & Thorwick, 2006, s. 80). 

 

Att gå vidare i sorgen 

Sorgen av att ha förlorat ett barn fanns för alltid kvar hos föräldrarna men med 

tiden beskrev de hur känslorna och uttrycket för sorgen tagit en annan skepnad 

(Cacciatore, 2010; Säflund et al., 2004). Händelsen hade på många sätt förändrat 

deras liv. Förlusten sågs alltmer som en bit av jaget, som en del av personligheten 

som var märkt av förändring (Cacciatore, 2010).  

 

”...My loss is a part of me, of who I am, and makes up my life story.”                                   

(Cacciatore, 2010, s. 68). 

 

 

Sökandet efter mening i det som skett blev drivkraften hos flera föräldrar att 

engagera sig för andra i samma situation (Cacciatore, 2010). Föräldrarna beskrev 

hur de utvecklat en större medkänsla för omgivningen och fått en ny syn på livet.  

Tiden visade sig vara av signifikant betydelse, förändringen skedde långsamt över 

tid. Under några år tänkte föräldrarna på barnet så gott som dagligen. Med tiden 

blev sorgen mer påtaglig vissa dagar eller vid speciella händelser (Cacciatore, 

2010; Säflund, et al., 2004).  

  

”We think of him with more intensity at his anniversaries but the pain  

has slowly diminished (mother).” (Säflund, 2003, s. 42). 

 

                                                                                      

        ”I will never get over this and will never forget. I often ride my bike to 

        the grave after work and sit there thinking for a while (father).”   

         (Säflund, et al., 2004, s. 135).                                                                           



Stödet från familjen, stödgrupper, rådgivare och vårdgivare under 

sjukhusvistelsen visade sig vara av stor betydelse för hanteringen och förmågan 

att bearbeta sorgen och få kraft att gå vidare (Cacciatore, 2010; Cacciatore & 

Bushfield, 2007; DiMarco, et al., 2001; Samuelsson, et al., 2001).   

 

Resultatdiskussion 

I vår litteraturstudie framgår det att föräldrars upplevelse av omvårdnad och stöd 

präglats av både positiva och negativa erfarenheter. Erfarenheterna visade sig vara 

betydelsefulla för föräldrarnas sätt att klara förlusten och för den vidare 

sorgebearbetningen. Under kategorierna som presenteras i resultatet tydliggörs 

bland annat behovet av vägledning i omvårdnadssituationen samt stöd som 

inkluderar båda föräldrarna.  

 

I Badenhorst & Hughes (2006) bekräftas betydelsen av medvetenhet hos 

vårdgivarna beträffande sättet att förhålla sig till föräldrarna. Vårdgivarens kan 

genom sitt bemötande bidra till att antingen försvåra eller underlätta föräldrarnas 

vidare sorgebearbetning (Badenhorst & Hughes, 2006). Som vårdgivare har vi en 

viktig uppgift att finnas närvarande och stötta föräldrarna i deras sorg och saknad. 

Virginia Hendersons definition på omvårdad, innefattar bland annat att hjälpa 

människor utföra handlingar de själva skulle ha gjort om de hade kunnat. Målet är 

att bevara eller återvinna hälsa. Omvårdnaden bör utformas så att den hjälper 

människan att så fort som möjligt återfå sitt oberoende (Henderson, 1991, s. 10).  

 

Vi finner denna definition som mycket talande vid mötet med föräldrar som 

förlorat ett barn. Omvårdnaden kan sammanfattas vid att ha en stödjande och 

stundvis bärande roll i förhållandet till föräldrarna. När sorgen känns för tung att 

bära, kan vårdgivaren i sin roll med värme och tydlighet ge vägledning och stöd 

till föräldrarna. På så vis kan också ökad delaktighet i vårdprocessen uppnås.  
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Fenwick och medarbetare (2007) beskriver hur möjligheten att ge stöd upplevdes 

som en stor tillfredställelse hos vårdgivarna. Uppgiften att stödja innebär både en 

professionell och en personlig utmaning. Det fodrar en förmåga att kunnat visa 

medkänsla och uttrycka sorg tillsammans med föräldrarna. Samtidigt är det viktigt 

att den professionella yrkesrollen ändå bevaras för att kunna vägleda föräldrarna 

och skapa trygghet i omvårdnadssituationen (Fenwick, Lennings, Downie, Butt, & 

Okanaga, 2007). 

  

För att förvalta den viktiga uppgift som stödet innebär fodras trygghet i 

yrkesrollen. Det skapas genom insikt och förståelse för situationen. En upplevd 

osäkerhet inför uppgiften att ta hand om föräldrarna bekräftas av vårdgivare i flera 

nyutgivna studier. I dessa studier framgick också en tydlig efterfrågan på mer 

utbildning och handledning inom området (Chan & Arthur, 2009; Chan, Wu, Day 

& Chan, 2005). Det bör dock tilläggas att flera vårdgivare upplevde att de redan 

hade den insikten och kunskapen som behövdes för att känna sig trygga i sin 

yrkesroll (Engler, et al., 2004; Rohers, Masterson, Alles, Witt & Rutt, 2008). 

 

Kontakten med barnet visade sig vara betydelsefullt föräldrarna. Vidare framkom 

i denna studie att mödrar som inte getts möjligheten att se och röra vid barnet 

ångrat det i efterhand. I vissa studier har dock fördelarna med kontakten av barnet 

på längre sikt inte med säkerhet kunna fastställas (Hutti, 2005).  

 

Som vårdgivare bör målet vara att hjälpa föräldrarna att forma minnen, som 

skapar goda förutsättningar, att kunna bearbeta sorgen och saknaden vidare. Där 

innefattas möjligheten till kontakt med barnet, ett tryggt och naturligt 

förhållningsätt gentemot barnet, kan öppna för att föräldrar ska våga ta steget att 

hålla i barnet. Samtidigt skall det stå klart att det är ett fritt val och som vårdgivare 

bör föräldrarnas önskan respekteras.  

 

I vår studie kan fädernas önskan om att bli synliggjorda och tydligare inkluderad i 

omvårdnaden urskiljas. Det gemensamma behovet utav stöd hos föräldrarna har 

konstaterats i flera tidigare studier (Badenhorst & Hughes, 2006; Rowland & 

Goodnight, 2009).  



Det har även visat sig att sorgereaktionen mellan fadern och modern skiljer sig åt i 

flera avseenden. Mödrarna tenderade att sörja mer intensivt och lät också sin sorg 

uttryckas öppet i högre utsträckning än vad fäderna gjorde (Badenhorst & Hughes, 

2006; Callister, 2006; Hutti, 2005). Med detta som underlag menar vi att stödet till 

föräldrarna bör utformas individuellt för att fylla både moderns och faderns 

specifika behov. För att skapa en känsla av kontinuitet i omvårdnaden behövs en 

tydlig koppling mellan sjukvården och socialt stödjande nätverk. Detta kunde 

exempelvis innebära att föräldrarna ges information om var de kan vända sig för 

att komma i kontakt med andra föräldrar i samma situation.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars upplevelse av 

intrauterin fosterdöd. Fokus riktades på föräldrarnas upplevda stöd före, under och 

efter förlossningen av ett dött barn. Studien har genomförts som en litteraturstudie 

grundad på 13 vetenskapliga artiklar utförda med kvalitativ och kvantitativ metod 

samt 1 avhandling. Att inkludera artiklar av både kvalitativ och kvantitativ metod 

var ett medvetet val av oss författare då metoderna kompletterar varandra och 

båda anses viktiga inom området för omvårdnadsforskningen (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 23). Resultatet präglas dock främst av kvalitativa artiklar då 

syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser. Citat har tagits med i 

uppsats för att förstärka förståelsen för föräldrarnas upplevelse. 

 

Sökord kombinerades för att få fram hanterbart antal sökträffar.  En avgränsning 

gjordes till studier publicerade från år 2000 och framåt. En svaghet i studien kan 

utgöras av exkluderandet av studier äldre än 10 år. Samtidigt menar vi att en 

omfattande attitydförändring har skett inom detta område och forskningen kring 

föräldrars upplevelse är en relativt ung företeelse. Antalet artiklar inom området är 

också begränsat vilket kan vara en bidragande orsak till att endast 13 artiklar 

hittades som passade för vårt syfte. Ett antal artiklar fick exkluderas då de inte 

fanns tillgängliga som fulltext och heller inte gick att beställa hem via 

Mittuniversitetets bibliotek. Vi är medvetna om att tillgången till alla studier 

skulle kunna inverka på resultatet. 



Vår uppsats är baserad på studier främst från västvärlden då forskning inom 

området genomförts till största del här. Här är också andelen dödfödda barn 

relativt låg. Resultat visar därmed upplevelser som grundar sig i ett sammanhang 

där förlusten av ett barn sker som en ofta mycket oväntad händelse för 

föräldrarna. Resultatet är därför förmodligen inte överförbart till andra delar av 

världen. 

 

Tyngdpunkt har lagts vid sammanfattningen av inkluderade artiklar, innehållet har 

diskuterats flitigt. Detta har gjorts då vi är medvetna om att ämnet som sådant inte 

lämnar någon oberörd, vilket också kan ha betydelse för hur tolkningen av 

innehållet görs. Forskarnas möjlighet att kunna diskutera, fundera och samtala 

kring forskningsområdet ses som en styrka för studien. Det gav ett inflöde och ett 

bredare perspektiv till att kritiskt granska artiklarnas tillförlitlighet samt utvärdera 

studiens innehåll.  

 

Slutsats 

Litteraturstudien  beskriver föräldrars behov av stöd och vägledning vid förlusten 

av ett barn samt den viktiga roll vårdgivarna har att fylla i denna situation. Det 

visade sig att föräldrarna uppfattade stödet som värdefullt, men att det också fanns 

områden där stödet upplevdes otillräckligt. Föräldrars upplevelse av stöd från 

vårdgivarna visade sig vara betydelsefull för bearbetning av förlusten.  

 

Förslag på vidare forskning 

Vi som författare hävdar att det finns ett behov av vidare forskning inom området 

för föräldrars upplevelser av att ha förlorat ett barn. För att öka förståelsen av 

fädernas behov och erfarenheter erfordras mer forskning angående det 

individuella omvårdnadsbehovet. För vidare utveckling av omvårdnad och stöd 

till föräldrarna föreslår vi att framtida forskning även inkluderar vårdgivarnas 

upplevelser av att stödja. Det skulle sannolikt kunna bidra till en fördjupad 

helhetssyn av omvårdnadssituationen.   
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Bilaga 1) Redovisning av databassökningar 

* Lästa abstrakt ** Lästa artiklar 

 

 

Manuella sökningar till resultatet: 

DiMarco, M.A., Menke, E.M., & McNamara, T. (2001). 

Rådestad, I., Surkan, P.J. Steineck, G., Cnattingus, S., Onelöv, E., & Dickman, P. W. (2007).  

Säflund, K. (2003). 
Vance, J.C., Boyle, F.M., Najman, J.M., & Thearle, M.J. (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Datum 

Cinahl PsycInfo PubMed Total 

Lästa 

abstra

kt 

Använda 

artiklar 

Artiklar till resultatet 

Fetal Death or 
Stillbirth 

100901 1421 190 9431 11042 
   

Parents  100901 25959 47805 58625 132389    

Bereavement 100901 2594 2728 3839 9161    

Nursing* 100901 224893 190 148962 374045    

Support 100901 89909 128203 2846132 3064244    

Fetal Death or 
Stillbirth AND 

Parents 

100901 123 39 402 564 * 139 
** 10 

4 Cacciatore; J., Rådestad, I., & Frøen, F. (2008). 
Trulsson, O., & Rådestad, I. (2004).         

Fetal Death or 

Stillbirth AND 

Parents AND 

Bereavement 

100901 33 25 101 159 * 98 

** 15  

8 Cacciatore, J. (2010). 

Hughes, P., Turton, P., &  

Evans, C. D. H. (2002). 

Lundqvist, A., Nilstun, T., &  
Dykes, A.-K. (2002). 

Samuelsson, M., Rådestad, I., &  

Segesten, K. (2001). 

Fetal death or 

stillbirth AND Parents 

AND Nursing* 

100901 18 25 52 95 * 32 

** 9 

3 O´Leary, J., & Thorwick, C. (2006). 

Fetal death or 

Stillbirth AND 
Parents AND 

Nursing* AND 

Support 

100901 12 8 35 55 * 22 

** 8 

1 

 

Cacciatore, J., & Bushfield, S. (2007). 

Säflund, K., Sjögren, B., &  
Wredling, R. (2004). 

Widger, K., & Picot, C. (2008). 



Bilaga 2) Artikelgranskning 

(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 

 
Artikel nr:………….   

Granskare:………………………………………….. 

Författare:…………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………

………………………….. 

Titel:………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………..………………

………………………… 

Årtal:………..

 Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: 

……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    

□………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □ 

Kommentar:…………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………

……………………………………. Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 
Motivering:…………………………………………………………………………

………….. 



KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                      

 □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 

□................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) 

……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens 

längd…………… 

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    

Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   
Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   
Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej  

 
Urval relevant?    Ja             Nej  

 
Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej  

 
Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej  

 
Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej  

 
Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             Nej   

 
 

 



Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………

……………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………

………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A . (1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 

 

Tabell 1a.  

 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod. 

 

 I: Hög II: 

Medel 

III: Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. 

Större väl planerad och 

genomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder 

inkl. behandlingsteknik. Antalet 

patienter tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

 

 

- 

Randomiserad studie med 

för få patienter och/eller för 

många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter, 

otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt antal 

patienter, adekvata statistiska 

metoder. 

- 

Litet antal patienter, 

tveksamma statistiska 

metoder 

R Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial väl 

beskrivet och analyserat med 

adekvata statistiska metoder 

(t.ex. multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.). 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, 

alltför kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska 

metoder 

 

Kvalitetskriterier för C, P, R och L enligt SBU [53, Kapitel 5 sidan 2]. 

 

 

 

 

 

 

 



Författare 

Årtal 

Land 

Titel Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Urval/ 

Deltagare/ 

Bortfall 

Analysmetod Huvudresultat 

 

Kvalitet 

Cacciatore, J. 

(2010) 

USA 

The Unique 

Experiences 

of Women 

and Their 

Families 

After the 

Death of a 

Baby 

Att undersöka om 

kvinnans 

erfarenheter av att 

föda ett dött barn 

påverkar henne 

under en lång tid 

och vilka variabler 

kan förändra detta? 

Kvalitativ/ 

Intervjuer/ 

Narrativa och 

strukturerade frågor 

Strategiskt urval / 

N=47 mödrar/ 

Fenomenologis

k metod 

Mammorna beskrev bristande stöd och oförståelse  

som ett problem i processen att gå vidare efter  

händelsen. En ökad förståelse och ett bättre  

utvecklat stöd för mammorna och familjen föreslås  

av deltagarna för att kunna gå vidare i  

sorgeprocessen.   

Medel/ 

DS 

Cacciarore, J., 

& Bushfield, S. 

(2007) 

USA 

Stillbirth: 

The  

Mother´s 

Experience 

and 

Implications 

for 

Improving 

Care 

Beskriva mödrars 

upplevelser av att ha 

förlorat ett barn vid 

födseln samt återge 

deras åsikter 

angående stöd för 

förbättring av 

vården. 

Kvalitativ deskriptiv 

studie/ Frågeformulär 

med öppna frågor och 

plats för narrativt 

berättande/ 

Snöbollsurval/ 

N=47 mödrar/     Ej 

beskrivet. 

Beskrivande 

fenomenologisk 

Deltagarna i studien beskrev hur sorgen med  

tiden förändrat dem till att se livet ur ett annat  

perspektiv och i fler fall kunnat hjälpa andra i  

samma situation. Psykosocialt stöd från  

professionella vårdgivare hade stor betydelse  

för mödrarnas sorgebearbetning, både initialt och  

senare. Uppföljande socialt stöd, stödgrupper och  

terapi spelade också en central roll. Vikten av vård  

med holistiskt perspektiv betonades i studien. 

Hög/ 

DS 

Cacciatore, J., 

Rådestad, I., & 

Froen, F. 

(2008) 

USA 

Effects of 

Contact 

with 

Stillborn 

Babies on 

Maternal 

Anxiety and 

Depression 

Undersöka om 

kontakten med det 

dödfödda barnet 

ökar förekomsten av 

oro och depression 

vid nästa graviditet 

eller på längre sikt. 

Kvantitativ/ 

Frågeformulär/  

Internet 

Strategiskt urval/ 

N=2900 mödrar/  

286 gravida mödrar/ 

2614 var ej gravida./  

Analytisk 

statistik, 

beskrivande 

statistik. 

I studien så hade 95 % av de mödrar som sett deras  

dödfödda barn och 90 % hade hållit i barnet.  

Väldigt få av dessa mödrar ångrade att de hade  

hållit/sett sitt barn. De som hade sett/hållit barnet  

hade färre symtom av oro och depression än de 

 som inte hade fått möjligheten att tillbringa tid 

 med barnet eller inte ville se/hålla i barnet. De  

föräldrar som spontant kände att de ville se sitt  

barn hade färre symptom än de som fick möjligheten att välja, men inte hade någon önskan att 

göra det. Studien visa också att de föräldrar som  

hade möjlighet att tillbringa tid med sitt barn men  

inte gjorde det var risken stor att de ångrade sig i  

framtiden. Bland de mödrar som hade sett sitt barn  

men inte var gravid under tiden för denna  

undersökning kände mindre oro och depression  

än de som var gravida. De som inte fick någon  

möjlighet att välja om de ville se sitt barn efter  

förlossningen kände färre symtom av depressioner  

än de som fick möjlighet att välja. 

Medel/ 

CCT 

 

DiMarco, 

M.A., Menke, 

E.D., & 

McNamara, T. 

(2001)  

USA 

Evaluating a 

Support 

Group for 

Perinatal 

Loss 

Utvärdera 

stödgruppers 

betydelse som 

support för föräldrar 

vid perinatal förlust, 

genom jämförelse 

interventionsgrupp 

(deltagit i 

stödgrupp) och 

kontrollgrupp (ej 

deltagit i stödgrupp). 

Kvantitativ 

retrospektiv fall-

kontrollstudie 

tvärsnittstundersöknin

g/ Frågeformulär med 

2 öppna och 13 slutna 

svarsalternativ, skala 
(HGRC) för 

uppskattning av 

sorgreaktion/ 

 

 

 

 

 

Systematiskt 

kvoturval/ 

N=121 föräldrar (67 

st som deltagit i 

stödgrupp, 51 st som 

ej deltagit i 

stödgrupp)/ 

Analytisk 

statistik, 

beskrivande 

statistik, 

tematisk 

innehållsanalys. 

Mellan intervention-kontrollgrupp rådde ingen  

signifikant skillnad gällande föräldrarnas 

 ”sorgereaktions-poäng”. Viss skillnad kunde 

 utläsas mellan kön och etnicitet. I både  

interventions- och kontrollgruppen angav  

föräldrarna att maka/make, släkt och vänner 

 utgjort största hjälpen efter förlusten. Läkarna  

uppfattades som minst hjälpfull. Resultatet stödjer  

sörjandet som högst individuell, stödgrupper är  

därför inte till nytta för alla.  

Medel/ 

CCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hughes, P., 

Turton P., 

Hopper, E., & 

Evans, C.D.H. 

(2002) 
England 

Assessment 

of 

guidelines 

for good 

practice in 
psychosocia

l care of 

mothers 

after 

stillbirth: a 

cohort study 

Utvärdera hur 

protokoll/riktlinjer 

för god psykosocial 

vård av mödrar efter 

dödfödsel 
efterlevdes av 

mödravården, samt 

mätning av dess 

välgörande effekter 

på mödrarna och 

nästkommande barn.    

Kvantitativ, kohort 

studie/ enkäter, 

standardiserade skalor, 

intervjuer & fältstudier 

(SPP)/ 
Videoinspelning. 

Matchning/ 

N= 120 mödrar/ 60 

st i indexgruppen 

och 60 st i 

kontrollgruppen./ 

Analytisk 

statistik 

Resultatet visade att det inte finns något stöd för  

användandet av vägledande protokoll/riktlinjer  

vid vården av mödrar efter dödfödseln. Att ha sett  

och hållit det döda barnet ledde enligt u 

ndersökningens jämförelse mellan  
index-kontrollgrupp till ökad förekomst av  

depression, ångest och postdramatiskt stress  

syndrom (PTSD) hos mödrarna samt  

kontaktssvårigheter med nästkommande barn. 

 

Medel/ 

CCT 

Lundqvist, A., 

Nilstun, T., & 

Dykes, A.-K.  

(2002)  

Sverige 

Both 

Empowered 

and 

Powerless: 

Mothers´Ex

Beskriva moderns 

upplevelse av den 

vård hon fick i 

samband med att 

hennes barn dog 

Kvalitativ/ Narrativa 

intervjuer/ Ljudbandad 

Strategiskt urval/ 

N=16 mödrar/ 

24 %  

Hermenuetisk 

fenomenologisk 

metod.  

 

Mödrarna upplevde både delaktighet och  

maktlöshet inför den ofrivilliga situation de  

befann sig i. Det bemötande de fick att personalen  

var viktigt för deras förmåga att hantera situationen  

under sjukhusvistelsen men också inför framtiden.  

Medel/ 

K 



periences of 

Professional 

Care When 

Their 

Newborn 

Dies 

efter förlossningen. Studien visade att bemötandet mellan personal och  

föräldrar kunde påverka dessa familjer under lång  

tid.  

 

 

 

O´Leary, J., & 

Thorwick, C. 

(2006) 

USA 

Fathers´Pers

pectives 

During 

Pregnancy, 

Postperinata

l Loss 

Undersöka faderns 

erfarenhet vid 

prenatal död, samt 

deras sätt att hantera 

en efterföljande 

graviditet. 

Kvalitativ/ Intervjuer/ 

Ljudbandad 

Strategiskt urval/ 

N=10 fäder/ 

Ej beskrivet 

Beskrivande 

fenomenologisk 

Studien visade hur en tidigare prenatal död kan  

påverka fadern under nästagraviditet. Av resultatet  

framkom att alla fäder kände en form av utanförskap  

då vården riktades enbart mot modern. Det visade  

sig också att fäderna inte tillät sig gråta och visa sig  

svag för att modern inte skulle må ännu sämre. Ett  

sätt för dem att inte tänka på händelsen vara att  

jobba mycket. Även i kontakt med stödgrupper hade 

 fäderna svårt att uttrycka sig och att prata om  

känslor.  

 

Medel/ 

K 

Rådestad, I., 

Surkan, P. J., 

Steineck, G., 

Cnattingius, S., 

Onelöv, E., & 

Dickman, P. 

W. 

(2007) 

Sverige 

Long-term 

outcomes 

for mothers 

who have or 

have not 

held their 

stillborn 

baby 

Undersöka 

långtidseffekter för 

mödrar som höll 

eller inte höll sitt 

dödfödda barn.  

Kvantitativ studie/ 

Kohort, baserat på 

frågeformulär med 

slutna svarsalternativ/ 

Skalor för 

uppskattning av 

ångest, oro och 

välmående. 

Strategiskt urval/ 

N= 314 mödrar (99 

st höll inte och 210 

st höll barnet)/  

17% 

Analytisk 

statistik 

Av mödrarna till barn som föddes efter v 37 höll 

 68 % sitt dödfödda barn. Av mödrarna i gruppen  

”dödfödda barn mellan vecka 28-37 höll även där 

 68 % barnet. Resultatet visade, att hålla barnet,  

hade övervägande positiva effekter hos mödrarna  

som födde barnet efter v 37. För gruppen mödrar  

som förlöstes mellan v 28-37 var resultatet osäkert.  

Vårdpersonalens attityd influerade till om modern 

 höll barnet eller inte.  

Hög/ 

CCT 

Samuelsson, 

M., Rådestad, 

I., & Segesten, 

K. (2001) 

Sverige 

A Waste of 

Life: 

Fathers´Exp

erience of 

Losing a 

Child 

Before Birth 

Faderns erfarenhet 

av att förlora ett 

barn till följd av en 

prenatal död.  

Kvalitativ/ Intervjuer/ 

Ljudbandade 

Strategiskt urval/ 

N=11 fäder/ 

0 % 

Fenomenologis

k metod 

Vid beskedet att barnet inte hade några hjärtljud  

kände fäderna en känsla av frustration och chock.  

De kände sig utanför, allt fokus riktades mot  

modern och barnet. De hade bitvis svårt att ta emot  

den information som gavs. Fäderna sörjde förlusten  

av sitt barn men ansåg att modern sörjde mera då  

hon varit gravid och även genomgått en förlossning.  

Fadern kände ofta hjälplöshet men att de under  

förlossningen kunde bidra med stöd till modern.   

Medel/ 

K 

Säflund, K. 

(2003) 

Sverige 

An Analysis 

of Parents  ́

Experiences 

and the 

Caregivers´

Role 

Following 

the Birth o a 

Stillborn 

Child 

Analyserar 

föräldrars 

upplevelse av 

sjukhusvård samt 

vårdgivarnas roll 

och synsätt vid 

födseln av ett dött 

barn. 

Avhandling byggd på: 

1 Kvantitativ 

prospektiv studie, 1 

Kvalitativ retrospektiv 

studie, 1 Kvantitativ 

retrospektiv studie/ 

Enkäter, intervjuer/ 

 

Strategiskt urval/ 

N= 22 föräldrarpar 

N= 55 föräldrarpar 

N= 594 

gynekologer/ 

Analytisk 

statistik, 

tematisk 

innehållsanalys, 

fenomenologi 

Resultaten gav en helhetsbild som beskrev föräldrars 

 upplevelser av vården vid födseln av ett dött barn.  

Stöd från vårdgivarna i sorgen, vid förlossningen,  

kontakten och separationen från barnet samt  

förklaring till varför barnet föddes dött var  

huvudteman som framgick som det mest centrala  

för föräldrarna i det två förstnämnda studierna.  

Den kvantitativa prospektiva studiens resultat  

visade att båda föräldrarna upplevde en känsla av  

värme, stolthet, ömsinthet och sorg när det höll det  

döda barnet. Skapandet av minnen genom bland  

annat fotografering av barnet visade sig vara mer  

viktigt för mödrarna. Den sistnämnda studien visade  

att gynekologerna med stor majoritet ansåg att hålla  

i barnet var viktigt för föräldrarnas  

sorgebearbetning.  

Hög/ 

CCT  

DS 

DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säflund, K., 

Sjögren, B., & 

Wredling, R. 

(2004)  

Sverige 

The Role of 

Caregivers 

after a 

Stillbirth: 

Views and 

Experiences 

of Parents 

Föräldrarnas 

upplevelse av vård 

vid prenatal död. 

Kvalitativ/ Intervjuer/ 

Ljudbandade 

Strategiskt urval/ 

Föräldrar till 31 

dödfödda barn/ 

Kvalitativ 

systematisk 

innehållsanalys 

Intervjuer gjordes med föräldrar till dödfödda 

 barn 4-5 år efter händelsen. De berättade hur de  

hade uppfattat den vård som gavs före och efter  

förlossningen. Det som var avgörande för hur  

föräldrarna skulle kunna hantera situationen var hur  

personalen agerade i det kaos som uppstod, hur  

deras tålamod var när föräldrarna skulle se/skiljas 

 från sitt barn. Det stöd de fick för att hantera  

förlusten av sitt barn, att få rätt information när det 

 gäller orsaken till att barnet dog, att de förstod hela 

 sorgeprocessen för att kunna ge rätt vård men ocks 

å att organisationen fungerade mellan olika  

vårdgivarna.  

Hög/ 

K 

Trulsson, O., & 

Rådestad, I. 

(2004) 

Norge 

 

The Silent 

Child-

Motehers´E

xperiences 

Befor, 

During and 

after 

Stillbirth 

Undersöka varför 

det inte bör gå mer 

än 24h mellan 

diagnostiserad 

prenatal död och 

inducerad 

förlossning, samt se 

till hur tiden 

däremellan bör 

användas utifrån 

mödrarnas 

Kvalitativ deskriptiv 

studie/ 

Intervjuer/  

Ljudbandad 

Strategiskt urval/ 

N= 12 mödrar/ Ej 

beskrivet 

Fenomenologis

k metod 

Resultatet visar att vårdgivares agerande gentemot  

modern från diagnostiserad prenatal död till  

inducerad förlossningen var av stor betydelse och  

kunde stärka moderns förutsättningar att klara av  

och bearbeta födseln och förlusten av barnet. 

Resultatet visade på brister i vården av mödrarna. 

 

 

 

 

 

Medel/ 

DS 



perspektiv.   

 

Vance, J.C., 

Boyle, F.M., 

Najman, J.M., 

& Thearle, M.J. 

(2002) 

Australien 

Couple 

distress 

after sudden 

infant or 

perinatal 

death: A 30-

month 

follow up 

Undersöka mönster 

av ångest, 

depression och 

alkoholkonsumtion 

hos föräldrar som 

har erfarit 

dödfödsel, neonatal 

död eller plötslig 

spädbarnsdöd. 

 

Kvantitativ prospektiv 

studie/ 

Standardiserade 

intervjuer, 2-, 8-15- 

och 30 månader efter 

förlusten. 

Systematiskt urval/ 

N=294 föräldrarpar 

(138 föräldrarpar 

som förlorat ett 

barn, samt 156 

föräldrarpar som 

inte förlorat ett 

barn)/ 

Analytisk 

statistik, 

beskrivande 

statistik. 

Vid alla fyra intervjutillfällen rådde signifikant  

skillnad mellan grupperna, hos föräldraparen som  

förlorat ett barn var det alltid minst en, som  

upplevde sig bedrövad och olycklig i jämförelse 

 med den andra gruppen med föräldrar som inte  

förlorat ett barn. Det var sällan båda föräldrarna  

var bedrövade samtidigt i någon av de båda  

grupperna. det olycklig, bedrövad sällan. Av det  

mödrar som förlorat ett barn och upplevde sig  

bedrövad och olycklig 2 månader efter händelsen  

rapporterades en signifikant skillnad gällande  

tillfredställelsen i äktenskapet 30 månader efter  

händelsen. Resultatet visar att ett barns död  

inverkar på förhållandet mellan föräldrarna i flera  

aspekter. Skillnader mellan könen är vanliga och  

behoven hos föräldraparen förändras med tiden. 

 

Hög/ 

CCT 

Widger, K., & 

Picot, C. 

(2008) 

Kanada 

Parents´ 

Perceptions 

of the 

Quality of 

Pediatric 

and 

Perinatal 

End-of-Life 

Care 

Undersöka kvalitén 

av föräldrarnas 

upplevda vård, tiden 

före, under och efter 

förlusten av ett barn 

(pre- och postnatalt). 

Mixad design/ 

Standardiserad 

strukturerad intervju 

med öppna svar/ 

Telefonintervju. 

Strategiskt urval/ 

N=38 familjer/ 

35 %. 

Beskrivande 

statistik och 

fenomenologi. 

Föräldrarna rapporterade brister i vården de  

mottagit, särskilt uppmärksammades bristande  

kommunikation och relation mellan föräldrar och  

professionella vårdgivare. Vården vid dödstillfället  

och uppföljning i sorgeprocessen var andra  

problemområden som identifierades.      

 

Medel/ 

DS 

 

 

        

 

 

Bilaga 5) Exempel på innehållsanalys 

 

Författare Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategorier Kategorier 

Cacciatore, J., & 

Bushfield, S.  

(2007) 

Support groups and talking with 

others bereaved parents were the 

most helpful in dealing with the 

death of their child. 

Föräldrarna kände att de fick 

empati och förståelse av 

likasinnade som hade samma 

erfarenhet och som förstod vad 

de gick igenom.  

Betydelse av 

stödgrupper 

Stöd som visat sig värdefullt 

Lundqvist, A., Nilstun, 

T., & Dykes, A.-K.  

(2002). 

...”I found him as a very good 

physician; he really was. He gave 

us time and explained...” 

 

”When you are too tired to go any 

longer, they take care. They ask 

[questions], come with ideas, 

your brain stands still when you 

are sitting there.” 

Läkaren var bra, han gav tid 

och förklarade. 

 

 

När orken inte finns blir man 

hjälpt. Vårdgivarna ställer 

frågor och kommer med 

förslag. 

 
Visad medkänsla, 

tydlighet och 

delaktighet 

 

 

 

Att bli sedd i sorgen 

 

 

 

 

 

 

Stöd som visat sig värdefullt 

O´Leary, J., & 

Thorwick, C.  

(2006). 

”The hardest part after we lost 

two kids, the first month or so, no 

on worried about the father... I 

felt even doctors or whatever 

seemed to worry about [my wife] 

and not so much about me. But I 

was there, it was hard because 

you felt left out.” 

 

”They want to see, ”How is mom 

doing.” Well you know, i`ts 

affecting me too... we´re in this 

Svårast att ingen såg pappan. 

Läkarna oroade sig bara över 

frun. Pappan kände sig lämnad 

utanför. 

 

 

 

 

 

De såg bara till mamman men 

upplevelsen påverkar dem 

båda. 

 
Fädernas sorg och 

känsla av utanförskap 

 

 

 

 

 

 

Obetänksamhet hos 

vårdgivarna 

 

 
 

 

Upplevelser av otillräckligt stöd i omvårdnaden 

 



together”.  
Säflund, K., Sjögren, B., 

& Wredling, R. (2004). 

”The caregivers were very 

competent, skilled, warm, and 

accommodating as they instructed 

us and, at the same time kind but 

firm. They giudad us in making 

the right decisions.  

Vården gavs på ett kunnigt och 

omtänksamt sätt. Fick 

instruktion och vägledning att 

ta beslut. 

 
Vägledning i beslut, 

tydlig information 

 
Stöd som visat sig värdefullt 

Trulsson, O., & 

Rådestad, I.  

(2004) 

On arrival at the hospital, women 

wanted clear information about 

what was going to happen, 

sympathy and understanding, a 

minimal number of people around 

them, and to be tended by the 

same caregivers throughout. 

Kvinnorna vill känna att vården 

är där för henne och gör allt för 

att underlätta lidandet. 

Önskan om förståelse  

Möte med vården 

 


