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Abstrakt 
 
Bakgrund: På 1970-talet betraktades en intrauterin barnadöd som en icke-händelse. Idag är 
det känt att intrauterin barnadöd innebär en traumatisk upplevelse för föräldrarna och att man 
som vårdpersonal måste bekräfta barnets existens och föräldrarnas sorg. Syfte: Syftet med 
denna litteraturstudie var att belysa föräldrars upplevelser av att få ett barn som dött 
intrauterint, samt behov av stöd. Metod: En litteraturstudie utfördes som omfattade 17 
vetenskapliga artiklar. Artiklarna granskades och kvalitetsbedömdes. Analysen resulterade i 
två huvudkategorier och sju underkategorier. Resultat: Männen kände sig frustrerade och 
otillräckliga under förlossningen. Kvinnorna kände skuld och klandrade sig själva för barnets 
död. Det var viktigt för föräldrarna att samla minnen från barnet, såsom foton, för att bearbeta 
sorgen. Föräldrarna ansåg att det var viktigt att vårdpersonalen kunde ge stöd både i mötet 
med och i separationen från barnet. Slutsats: vårdpersonalen hade en viktig roll att stödja 
föräldrarnas förmåga att skapa starka band till barnet eftersom föräldrarna själva inte kunde 
tänka klart och också att de kände sig oförmögna efter förlusten.   
 
Nyckelord: Intrauterin barnadöd, föräldrar, stöd och upplevelser.  
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Bakgrund  

I Sverige dog 447 barn i intrauterin barnadöd under året 2009 (1). Intrauterin barnadöd 

innebär ett barn som dör i livmodern som är så pass utvecklat att det skulle ha överlevt 

utanför livmodern. För att det ska klassas som intrauterin barnadöd och inte som ett missfall 

ska barnet ha genomgått 22 fullbordade graviditetsveckor. Om det inte går att fastställa 

havandeskapstiden ska barnet väga minst 500 gram eller vara minst 25 cm långt (2).   

 

En vanlig orsak till intrauterin barnadöd är missbildningar hos fostret tidigt i graviditeten som 

leder till att barnet dör senare i graviditeten. Olika virus- och bakterieinfektioner samt 

parasitsjukdomar kan också orsaka barnadöd. Några andra exempel är komplikationer 

gällande moderkakan eller navelsträngen samt olika typer av sjukdomar hos modern (1). 

Kvinnor som röker under graviditeten har cirka 50 % större risk att barnet dör under 

graviditeten (3). Kvinnor som upplever mycket psykisk stress under graviditeten har 80 % 

högre risk att drabbas av barnadöd (4). En ytterligare orsak till barnet dör innan födseln är att 

modern har nedsatt sköldkörtelfunktion (med höga nivåer av sköldkörtelhormon) under den 

första tiden av graviditeten (5).  

 

På 1970-talet betraktades ofta en barnadöd som en ”icke-händelse”. Omgivningen låtsades 

som om ingenting hade hänt och föräldrarna uppmanades att glömma. Tidigare ansåg 

sjukvården att det känslomässiga bandet mellan modern och barnet inte skapades förrän efter 

födelsen och att det därför inte fanns någon grund för att känna sorg. Moderns 

medvetandegrad sänktes i slutskedet av förlossningen och det framfödda barnet avlägsnades 

snabbt i tro om att detta skonade modern. Föräldrarna fick inte någon information om vilket 

kön barnet hade och sorgkänslor behandlades med läkemedel. Idag vet man, genom att ha 

lyssnat till föräldrars berättelser, att det skapas starka band till ett barn redan före födelsen. 

Denna kunskap har medfört ett behov av förändring i omvårdnaden till att man bekräftar 

barnet och föräldrarnas sorg (6).  

 

Att upptäcka att sitt ofödda barn inte lever kan innebära ett ofattbart stort trauma för 

föräldrarna. Det man har kämpat för och försäkrat sig mot under hela graviditeten, det som 

inte får hända, har just hänt (7). Föräldrarna kanske inte förstår att barnet inte lever förrän 

efter förlossningen. Kvinnan måste hantera både den inre förlusten av barnet i magen och den 
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yttre förlusten av det förväntade barnet (8). Sorg är den normala reaktionen på en förlust i 

familjen. Känslor som ilska, nedstämdhet och depression är vanliga. Att sörja är en 

återhämtnings- och bearbetningsprocess där smärtan gradvis lättar och man kan återgå till 

vardagen. Det är viktigt att se sorg som något normalt och inte som något som måste 

behandlas medicinskt (9). Mans- och kvinnosynen är ofta djupt sammanvävd med 

fortplantningsfunktionen. Av många definieras kvinnlighet som förmågan att föda fram ett 

välskapt barn. Att misslyckas med denna uppgift kan ge upphov till starka krisreaktioner. 

Föräldrar till ett barn som dött intrauterint kan reagera med anklagelser mot 

sjukhuspersonalen, detta beror troligtvis på en förskjutning av självanklagelser. Många av 

föräldrarna reagerar med psykiatriskt präglade symtom efter barnets död, andra visar i stället 

ingen sorg alls, mest troligt på grund av förnekelse. Den traumatiska krisens förlopp delas in i 

fyra faser; chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen (10).  

 

Det finns ingen enkel lösning att tillgå för att hantera en sådan situation. Både föräldrar och 

personal är oförberedda och kan behöva stöd och hjälp. Sjukvårdspersonal måste ta hänsyn 

till att föräldrarna är i ett kristillstånd när de fått ett sådan tungt besked. Man bör därför vid 

information använda vardagliga och enkla ord för bästa förståelse samt vara rak och ärlig. 

Föräldrarna ska helst inte lämnas ensamma då de kan behöva tröst, stöd samt någon att vända 

sig till med frågor som kommer efter beskedet.  Det eftersträvas att ett barn som dött 

intrauterint ska födas genom vaginal förlossning. Det är viktigt att förlossningen blir så bra 

som möjligt för föräldrarna och att modern får fullgod smärtlindring. Det ska vara en så fin 

upplevelse som möjligt (7). Eftersom barnets hälsotillstånd inte behöver övervakas kan man 

rikta all uppmärksamhet till föräldrarna och smärtlindringen behöver heller inte vara en 

balansgång mellan moderns smärtgrad och barnets cerebrala påverkan, dock bör man undvika 

sedativa farmaka eftersom det kan påverka moderns verklighetsuppfattning och försämra 

hennes förmåga att minnas barnet. I Sverige har man som rutin att aldrig fråga föräldrarna om 

de vill se sitt barn eftersom det kan väcka osäkerhet utan endast när de spontant uttrycker att 

de inte vill se barnet läggs det i en egen säng (6).  

 

Coping är ett begrepp som innefattar alla ansträngningar en människa tar till för att bemästra 

en svår situation eller livskris. Coping handlar alltså om att hantera psykologisk stress. 

Människor hanterar sorg på olika vis men alla har förmågan att bemästra kriser och ta sig ur 

sorger. Livet efter en stor sorg blir inte nödvändigtvis sämre men annorlunda (11). 
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Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee är människan en unik, oersättlig individ, lik 

men ändå olik varje annan person som någon gång har levat eller kommer att leva. Travelbee 

anser att lidande är en fundamental allmänmänsklig erfarenhet och att det är en ofrånkomlig 

del av att vara människa. Alla människor upplever någon gång lidande men lidande är på 

samma gång ett helt och hållet personligt fenomen. Den enskilde individens upplevelser och 

erfarenheter är bara hans egna. För vårdpersonal innebär detta att det är viktigare att förhålla 

sig till individens upplevelse av sjukdom och lidande, än till sin egen eller kollegors diagnos 

eller objektiva bedömning (12). 

 

Eftersom intrauterin barnadöd inte resulterar i ett levande barn som kräver sjukvård, är det 

svårt för beslutsfattarna att förstå att det ändå behövs resurser för att ta reda på hur man bäst 

ger stöd till föräldrarna (13). Det är därför av vikt att belysa vilket behov av stöd föräldrar i 

denna situation har, samt belysa deras upplevelser för att kunna ge så god omvårdnad som 

möjligt.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa föräldrars upplevelser av att få ett barn som 

dött intrauterint, samt behov av stöd.  

Metod 

Denna studie utfördes som en litteraturstudie vilket innebär att kunskap inhämtades genom att 

vetenskaplig forskning inom ett specifikt problemområde söktes, valdes ut, kritiskt 

granskades och sammanställdes i ett resultat (jfr. 14). För att underlätta för läsaren har 

referenser skrivits enligt Vancouversystemet, enligt Mittuniversitetets bibliotek: 

http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/vancouver.html. 

 

Litteratursökning 

Efter att problemområdet identifierats och avgränsats valdes sökord som var relevanta för 

problemområdet (jfr. 14). För att få fram de rätta katalogiseringsorden i sökningen användes 

MeSH-termer. De bestämdes genom att de svenska ämnesorden översattes till engelska 

MeSH-termer på Karolinska Institutets hemsida (jfr. 15). Artikelsökningen utfördes med 

ordet dödfödsel eftersom det inte finns någon Mesh-term för intrauterin barnadöd. För 
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dödfödsel är Mesh-termen stillbirth, där sökning på Mesh-termen utförts anges detta i tabell 

1. Fritextsökningar utfördes för att komplettera sökningen och hitta fler artiklar. Sökorden i 

fritext var; perinatal death, parents samt support. Under artikelsökningen upptäcktes en 

återkommande författare och därför utfördes även en fritextsökning på författarnamnet 

Cacciatore. Artikelsökningen presenteras i tabell 1. Fyra av de artiklar som presenteras under 

kategorin: ”antal artiklar som granskats” fanns ej i fulltext och beställdes därför via Libris.  

 

 

Tabell 1. Tabellen visar sökningen i PubMed 2010-12-14, antal träffar, antal lästa abstrakt samt antal artiklar som 
granskats med granskningsmall. Limits: english, 10 years, abstract.  

Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 

Antal artiklar som 

granskats 

"Stillbirth/psychology"[Mesh] 56 31 4 (*4) 

Stillbirth AND parents 124 38 2 (*2) 

Stillbirth OR perinatal death AND 

parents AND support 

143 44 9 (*7) 

"Cacciatore J"[Author] 7 7 4 (*4) 

*Antal artiklar som inkluderats i resultatet 

 

 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

När problemområdet fastställts utfördes en begränsning för att endast hitta artiklar som 

svarade mot syftet. Begränsningen innebar ett antal kriterier som den vetenskapliga 

forskningen skulle uppfylla för att inkluderas i studien (jfr. 15). Inklusionskriterierna var 

vetenskapliga artiklar som fokuserade på föräldrars upplevelser av att få ett barn som dött 

intrauterint, samt deras behov av stöd. Artiklarna fick ej vara äldre än tio år och skulle vara 

skrivna på engelska. Exklusionskriterierna var artiklar som ej uppfyllde inklusionskriterierna 

samt artiklar som efter granskning visade sig vara av låg kvalitet.  
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Klassificering och värdering av studier 

Klassificering av de vetenskapliga artiklarna utfördes enligt SBU/SSF nr 4 (16) och delades 

in i följande grupper: 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) dvs. en prospektiv studie där man gjort en 

slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper.  

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper, men utan slumpmässig 

fördelning.  

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material med hjälp av 

exempelvis journalhandlingar. 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats genom 

intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för studerade 

fenomen, t.ex. personens upplevelser och erfarenheter.  

 

Tabell 2 a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod enligt SBU/SSF nr 4 
(16).  

  I = hög II = medel III = låg 

C Prospektiv randomiserad studie. Större 
väl planerad och genomförd 
multicenterstudie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och 
metoder inklusive behandlingsteknik. 
Antal 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, brister i 
genomförande, tveksamma 
statistiska metoder. 

R Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 
patientmaterial väl beskrivet och 
analyserat med adekvata statistiska 
metoder (t.ex. multivariantanalys, fall-
kontrollmetodik etc). Lång 
uppföljningstid.  

- 

Begränsat patientmaterial, 
otillräckligt beskrivet. Alltför kort 
uppföljning eller inadekvata 
statistiska metoder.  
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Tabell 2 b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod enligt SBU/SSF nr 4 
(16).  

 I = hög II = medel III = låg 

K Studie med kvalitativ metod. 
Väldefinierad frågeställning, relevant urval 
samt väl beskriven undersökningsgrupp 
och kontext. Metod och analys väl 
beskriven och genomförd, resultatet är 
logiskt och begripligt, god 
kommunicerbarhet.  

- 

Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning, undersökningsgrupp 
för liten/otillräckligt beskriven, 
metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig 
resultatredovisning.  

 

Bearbetning 

Bearbetning av artiklarna utfördes enligt SBU/SSF nr 4 (16) i tre faser.  

 

Fas 1 

Det första steget som utfördes i bearbetningen var att samtliga 330 titlar i sökningen lästes. 

Abstrakt lästes på de titlar som svarade mot syftet, sammanlagt 120 stycken. Artiklar vars 

abstrakt inte svarade mot syftet valdes bort. Trettiosju artiklar lästes i sin helhet. Av dessa 

artiklar exkluderades 13 vars resultat inte var relevant, fem användes i bakgrunden och 19 

gick vidare till fas 2.  

 

Fas 2 

De 19 artiklarna granskades enligt SBU med hjälp av en granskningsmall (se bilaga 1) av 

Hellzén, Johanson och Pejlert från 1999. Granskningsmallen uppmärksammade den 

vetenskapliga metoden angående urval, datainsamling och analys. Artiklarna bedömdes 

angående kvalitet, enligt tabell 2a och 2b, och klassificerades som hög (I), medel (II) eller låg 

(III) kvalitet (se bilaga 2). Två artiklar av låg kvalitet exkluderades och resterande 17 artiklar 

gick vidare till fas 3. Tidskrifterna som artiklarna publicerats i granskades och samtliga 

använde sig av peer-review.  

 

Fas 3 

Resultatet från de 17 inkluderade artiklarna sammanställdes i löpande text och i tabellform 

(se bilaga 3).  
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Analys – sortering 

Under den första läsningen av artiklarna uppkom ett antal framträdande begrepp. Det 

relevanta resultatet i varje artikel färgkodades utifrån dessa, till exempel ströks allt resultat 

som handlade om kvinnans upplevelser under med rosa färg, och allt som handlade om stöd 

med gul färg. Utifrån de framträdande begreppen skapades kategorier (jfr. 14).  Sedan 

översattes resultatet till svenska och organiserades i en resultattabell (se bilaga 3) för att 

sortera in resultatet i den slutgiltiga huvudkategorin; föräldrarnas upplevelser med 

underkategorierna kvinnas upplevelser, mannens upplevelser och gemensamma upplevelser 

samt huvudkategorin; hantering och stöd med underkategorierna coping, vårdpersonalens 

stöd, närståendes stöd och övrigt stöd (jfr. 17). 

 

Etiska överväganden 

Eftersom detta är en litteraturstudie krävs inget enskilt etiskt godkännande, utan varje studie 

granskas var för sig för att se om de uppfyller kraven på etiska ställningstaganden (jfr. 14). 

Alla studier som inkluderats i denna litteraturstudie hade ett etiskt ställningstagande, antingen 

genom en etisk kommitté eller att deltagarna själv sökt sig till studien och givit ett 

underförstått medgivande. 

Resultat 

I denna litteraturstudie ingick sex vetenskapliga artiklar av kvalitativ metod, tio av kvantitativ 

metod och en som var av både kvalitativ och kvantitativ metod. Åtta artiklar bedömdes vara 

av hög (I) kvalitet och nio av medel (II) kvalitet. Klassificeringen beskrivs i bilaga 2. 

Studierna var utförda i Sverige, Norge, Storbritannien, USA, Australien, Japan, Malaysia och 

Taiwan. 

Tabell 3. Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

 

Upplevelser 

Mannens upplevelser 

Kvinnans upplevelser 

Föräldrarnas gemensamma upplevelser 

 

Hantering och stöd 

Coping 

Vårdpersonalens stöd 

Närståendes stöd 

Övrigt stöd 
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Upplevelser 

Denna huvudkategori belyser föräldrarnas upplevelser av att få ett dött barn inom tre 

underkategorier; mannens upplevelser, kvinnans upplevelser samt gemensamma upplevelser. 

Resultatet presenteras i kronologisk ordning från att föräldrarna får beskedet om att barnet i 

magen inte längre lever till vilka effekter förlusten har på föräldrarnas välmående på lång 

sikt. I denna huvudkategori presenteras åtta artiklar av hög (I) kvalitet och åtta artiklar av 

medel (II) kvalitet. Huvudfynden var att männen kände sig bortglömda och otillräckliga 

under förlossningen. Männen såg sig själva som ett skydd mellan sin partner och världen 

utanför. Kvinnorna kände skuld över barnets död, isolerade sig samt kände att de inte hörde 

hemma någonstans. Kvinnans kontakt med barnet påverkade hur hon skulle må senare. 

Mannens upplevelser 

Män upplevde undersökningen där man fastställde att barnet inte levde som en frustrerande 

tystnad. De väntade och hoppades på att höra barnets hjärtljud. Männen kände sig bortglömda 

när all aktivitet var fokuserad på kvinnan och barnet. När beskedet kom att barnet dött i 

magen upplevde de en stor besvikelse när alla förberedelser och förväntningar på det 

efterlängtade barnet blev omintetgjorda. De grät, kände stor sorg, meningslöshet, 

övergivenhet, tomhet, skuld och rädsla för den onormala utgången av graviditeten. Männen 

kände ett omedelbart behov av att bli av med ”bördan”; det kändes onormalt att deras partner 

skulle bära det döda barnet i sin kropp, och de trodde att barnet skulle göra partnern sjuk (18).  

 

Männen kände att det var viktigt att ha tid att ta till sig att barnet inte längre levde och att 

kunna lugna ner sig i lugn och ro och kunna prata med sin partner. Männen tog ansvar för allt 

det praktiska för att skydda sin partner, trots att detta var svårt då de själva var i stor sorg. 

Under igångsättningen och förlossningen kände sig männen  hjälplösa, eftersatta, utanför och 

förvirrade. Många män kände en enorm otillräcklighet under förlossningen och kände sig 

som om de befann sig i en kvinnodominerad värld och många saknade att ha en man att prata 

med. En vaginal förlossning var en positiv upplevelse för männen. Många av männen tyckte 

att den naturliga proceduren ingav mer värdighet. Vissa män kände att de hade en viktig roll 

under själva förlossningen och att de hade givit ett bra stöd till sin partner (18). De flesta män 

hade kontakt med barnet, och det fanns ett mönster som innebar att ju mer barnet vägde desto 

längre tid spenderade mannen med barnet efter förlossningen (19). 
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Efter hemkomsten kände männen att något måste återuppbyggas. De kände ett behov av att 

bli lämnade ensamma, samtidigt som de var i behov av hjälp och stöd. Männen såg sig själva 

som ett skydd mellan partnern och världen utanför och försökte skona kvinnan genom att ta 

hand om det praktiska. Samtidigt kände de att sorgen slukade så mycket energi att det var 

svårt att hantera allt som måste göras. De flesta av männen kände att deras partner behövde 

prata mer om händelsen och kunde uttrycka sina känslor bättre, medan de själva var mer 

tystlåtna och grubblande. Att kunna skydda sin partner och kunna sörja på sitt eget sätt var 

viktigt för männen. De sökte erkännande i sin roll som sörjande far från vårdpersonalen, 

partnern, släktingar och bekanta (18). 

Kvinnans upplevelser  

Vissa av de kvinnor som upplevt intrauterin barnadöd hade självmant uppsökt mödravården 

under graviditeten, till exempel på grund av minskade fosterrörelser (19). Kvinnor som inte 

hade haft någon föraning om att barnet inte levde i magen kände ofta skuld över det, att de 

borde ha känt på sig att något var fel och de hade orealistiska förväntningar på sig själva (20). 

När kvinnorna fått beskedet att barnet inte levde uttryckte de skuldkänslor över barnets död 

och trodde att de gjort något fel under graviditeten eller att det var något fel på deras kropp 

som orsakat förlusten (20, 21, 22). Vare sig man beskrev själva förlossningen som traumatisk 

eller som en ”bra” förlossning tyckte kvinnorna att händelsen präglades av tomhet, ilska, 

ångest, ensamhet och sorg (23). Det var inte ovanligt att kvinnor som fött ett dött barn hade 

tankar på att skada sig själv den närmsta tiden efter förlossningen (20,24). 

 

De flesta kvinnor valde att se och hålla i sitt döda barn, av dessa var det få som ångrade det 

beslutet. Däremot ångrade sig en stor del av de kvinnor som valde att inte se och hålla i sitt 

barn (25). Kvinnor med högre utbildning var mer benägna att hålla i sitt barn (26). När 

kvinnorna kommit hem från sjukhuset var det vanligt att de isolerade sig för att de inte orkade 

möta frågor från omgivningen som visste att de väntade barn, och för att de kändes för svårt 

att se andra familjer med småbarn (21, 23). De flesta kvinnor uttryckte ett behov av att prata 

om förlusten och många kände sig ensamma och ville därför ha kontakt med andra kvinnor 

som upplevt samma sak (20). Det var inte ovanligt att kvinnorna ville bli omhändertagna av 

andra än deras närmsta omgivning (24). 

 

En del kvinnor gömde sin tragedi i rädsla av att bli utstött från andra. De kände att det inte 

kunde visa sin sorg offentligt. Dessutom kände vissa kvinnor att människor i deras omgivning 
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undvek dem eller behandlade dem som om de aldrig hade varit en mor. För kvinnorna 

började tystnaden när de inte längre var gravida men inte heller mödrar. Efter förlusten kände 

kvinnorna inte längre någon tillhörighet i det sammanhang de gjort under graviditeten med 

andra havande mödrar. De hörde varken hemma hos mödravården eller barnhälsovården, då 

de inte längre var gravida men inte heller hade något barn. Det ingick ingen information om 

förlust vid graviditet under mödravårdskurserna, vilket gjorde att kvinnorna kände sig utanför 

det normala (22).  

 

Att föda ett barn som inte lever har långsiktiga effekter på kvinnans välmående. Flera 

faktorer bidrog till depression och ångest som visade sig allt från månader till år efter 

förlossningen. Att vara singel, skild eller änka (27), och att vara arbetslös(28), ung och ha 

kortare tid sedan förlusten var sådana faktorer (25). Om kvinnan inte upplevde tillräckligt 

med stöd från partnern och att partnern inte ville tala om barnet (28), samt uppbrott i 

relationen ledde oftare till depression och ångest (29). Dessutom påverkade kvinnans kontakt 

med barnet hur hon skulle må senare, så som att inte ha hållit i sitt barn (26, 29) och aktivt ha 

valt att se barnet eller sett barnet fast de egentligen inte ville (25), men även att inte ha fått 

varit med sitt barn tillräckligt länge efter förlossningen eller att inte blivit med barn igen 

bidrog även det till depression (30). Faktorer som inverkade till att kvinnan hade bättre 

psykosocial hälsa efter barnets död var att förlusten skedde i tredje trimestern jämfört med i 

andra trimestern, att kvinnan fick se barnet som något naturligt efter en förlossning samt att 

vara i en relation (25). Andra faktorer var att ha hållit i barnet (26) och att bli gravid på nytt 

(30) och föda ett friskt barn. De kvinnor som sett sitt barn var mindre deprimerade. 

Välbefinnandet ökade inte ytterligare av att man också hållit i barnet utan det var att se barnet 

som var den starkaste faktorn för minskad depression (25).  

 

Många kvinnor upplevde sorg, depression, mardrömmar och oro efter förlusten, trots detta 

ville de flesta uppleva en ytterligare graviditet (31). En ny graviditet gav en chans att gottgöra 

den ”misslyckade” graviditeten och blev ett bevis på att kroppen fungerade som den skulle 

(21). Glädjen över den nya graviditeten överskuggades och fördärvades av det tidigare 

barnets död och rädsla för en till förlust (22). Det var inte ovanligt att kvinnan mådde dåligt 

och hade ångest, depressionssymtom och oro i sin nästföljande graviditet, speciellt i tredje 

trimestern . Kvinnor som hade sett sitt barn mådde betydligt sämre i tredje trimestern än de 

som inte såg sitt döda barn, och detta kunde för vissa kvinnor hålla i sig i upp till ett år efter 

förlossningen av det friska barnet (32). När det friska barnet uppnått en ålder av 6-8 år känner 
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kvinnan som tidigare upplevt en barnadöd oftast inga fler symtom på ångest och depression 

(29). Att se och hålla i sitt döda barn var associerat med färre symtom på depression och 

ångest, än att inte ha gjort det. Denna hälsosamma effekt kan dock temporärt ha motsatt 

effekt under en nästföljande graviditet (25). Många kvinnor kände ilska över bristen på stöd 

och förståelse för deras förlust samt ilska över själva förlusten (22).  

Föräldrarnas gemensamma upplevelser 

När föräldraparet fått beskedet om att deras barn i magen inte längre levde fick det själva 

välja om det vill stanna kvar på sjukhuset eller åka hem över natten tills det är dags för 

igångsättningen. Inget val var bättre än det andra när det gällde parets framtida välmående, 

utan det viktiga var att man gjorde det som kändes tryggast (19).  

 

De flesta föräldrapar valde att se och hålla i sitt barn efter förlossningen, och gjorde det så 

länge som de ville och kände var tillräckligt. Dock kände de att tiden de varit med sitt barn 

var för knapp när de tänkte tillbaka på händelsen tre månader efter förlossningen.  Att ha 

hållit i sitt döda barn samt upplevt dåligt stöd från sin partner under förlusten var starka 

faktorer för att skilja sig. Andra faktorer som ökade risken till uppbrott i relationen var att 

paret hade varit tillsammans under en kortare tid och att modern var ung och hade sämre 

sociala förutsättningar (29). Andra par däremot menade att förlusten hade fört dem närmare 

varandra och stärkt relationen (19).  

 

Kvinnorna mådde oftast sämre än männen och var sjukskrivna i större utsträckning tre 

månader efter förlossningen (19). Föräldrarna kände skuld och trodde att något de gjort hade 

orsakat deras barns död, och om inte en medicinsk utredning utfördes kunde detta påverka 

nästa graviditet negativt (33). 

Hantering och stöd 

Denna huvudkategori belyser hur föräldrarna hanterade förlusten av sitt barn samt hur 

omgivningen gav stöd inom fyra underkategorier; coping, vårdpersonalens stöd, närståendes 

stöd samt övrigt stöd. I denna huvudkategori användes sex artiklar av hög (I) kvalitet och sex 

artiklar av medel (II) kvalitet. Huvudfynden var att föräldrarna tyckte det var en viktig hjälp i 

sorgearbetet att samla minnen av barnet. Fysisk kontakt med barnet var också en hjälp i 

sorgearbetet. En av hörnstenarna i stödet till föräldrarna var att ge stöd både i mötet med och i 
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separationen från barnet. Vårdpersonalen hade också en viktig roll i föräldrarnas förmåga att 

skapa starka band till barnet.  

Coping 

En del kvinnor försökte förneka barnets födelse eller existens, men insåg att det inte kunde 

komma vidare i sorgeprocessen innan de tagit till sig barnet (23). Ett viktigt sätt för 

föräldrarna att hantera sorgen efter barnets död var att samla minnen så som hårlockar, fot- 

och handavtryck och foton. Detta gjorde att föräldrarna kände att barnet var verkligt och 

hjälpte dem att förstå vad som hade hänt (23, 26, 33). Männen skattade minnessaker som 

ovärderliga för sorgeprocessen och menade att det är viktigt att vårpersonalen uppmuntrar till 

att samla minnessaker, eftersom de själva inte kunnat tänka klart efter förlossningen (18). 

Kvinnorna upplevde att det faktum att de hållit i sitt döda barn samt att de hade minnessaker 

underlättade sorgeprocessen (26). Föräldrarna var överens om att fysisk kontakt med barnet 

hjälpte dem i att återhämta sig (33). 

 

Kvinnor och män sörjde förlusten av deras barn på olika sätt. Kvinnorna var de som pratade 

om förlusten men hade svårare att bearbeta den. Männen däremot sörjde i tystnad, då de 

förväntas att inte visa känslor utan stötta kvinnan och gå tillbaka till jobbet tidigare (23). 

Kvinnorna försökte ersätta de negativa tankarna med positiva genom att tänka att deras barn 

var på en bättre plats (21). Många kvinnor menade att deras barns död hade väckt en 

förändring i värderingar, attityd och tro hos dem själva. Vissa upptäckte en inre styrka och 

några engagerade sig i organisationer för barnadöd (24).  

 

Ett viktigt steg i att starta sitt nya liv efter barnets död var att återuppbygga de dagliga 

rutinerna så som jobb och sociala sammankomster (21). Männen tyckte att minnessaker, stöd 

från vårdpersonalen och sjukhusprästen var viktiga aspekter i sorgeprocessen och för att hitta 

tillbaka till vardagen (18). Kvinnorna tyckte att socialt stöd var den viktigaste faktorn i att 

hjälpa dem att hantera barnets död (20). Det som uppfattades som den nyttigaste hjälpen av 

föräldrarna efter barnets död var att; gråta med dem, att finnas där, att lyssna, att ge mening 

till händelsen och att ha foton av barnet. Det minst hjälpsamma var enligt föräldrarna; att bli 

tillsagd att inte gråta, att upplevelsen inte erkänns, att andra tog lätt på situationen och att bli 

tillsagd att förlusten ändå var det bästa (34). Vid nästa graviditet höll många kvinnor tillbaka 

med att skapa ett emotionellt band till det ofödda barnet som en försvarsmekanism (22).  
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Vårdpersonalens stöd 

Många kvinnor kände att vårdpersonalen på mödravården tog deras oro på allvar då de sökte 

hjälp för minskade fosterrörelser. Kvinnorna kände i större utsträckning än männen att 

beskedet om barnets död hade levererats på ett bra sätt (19).  Föräldrarna kände att de 

behövde information, råd och stöd från vårdpersonalen för att känna sig trygga med att gå 

igenom en vaginal förlossning. De menade att samtidigt som de ville ha mycket information 

kunde de ibland inte ta in allt, de behövde tid att tänka över varje steg innan ny information 

kunde tas in (33). Många män uppskattade att de hade fått tid på sig att tänka igenom olika 

förslag för att sedan ta ett beslut om förlossningen (18). Vårdpersonalens språk, kroppsspråk 

och andra beteenden kan skicka ett meddelande som påverkar vad föräldrarna uppfattar som 

en normal reaktion vid födelsen av det döda barnet (26). Om vårdpersonalen hjälpte 

föräldrarna innan och under förlossningen trodde föräldrarna att de fick ett starkare band till 

barnet (33). 

 

De flesta föräldrarna tyckte att vårdpersonalen hade behandlat dem med förståelse under 

förlossningen, medan ett fåtal kvinnor kände sig bortglömda och att de hade blivit lämnade 

ensamma under för lång tid under förlossningen samt att vårdpersonalen inte lyckades ge 

tillräckligt med stöd (19). En av hörnstenarna i stödet till föräldrarna var att ge stöd både i 

mötet med barnet och i separationen från barnet (26, 33). Om man som kvinna inte fick stöd 

från vårdpersonalen med att hålla i sitt döda barn var risken stor att man inte gjorde det (26). 

Vissa kvinnor kände att de inte fick bestämma själva och kände sig socialt isolerade, vissa 

uttryckte sig skeptiskt om den vård de fick då deras barn dog medan andra lovordade 

vårdpersonalen (24). En del kvinnor upplevde att de hade fått hantera alla emotionella frågor 

som kommit upp vid förlusten utan stöd från vårdpersonalen (22). Det uppskattades inte av 

en del föräldrarna att bli placerad på en generell avdelning eller inte få ha barnet i 

förlossningsrummet (34).  

 

Nästan alla föräldrar kände att vårdpersonalen behandlade barnet med respekt (19). Flera män 

tyckte att vårdpersonalen hade jobbat extra hårt och de fick tröst och stöd (18). Att få träffa 

läkaren och/eller barnmorskan igen efter förlossningen för att prata om förlusten av barnet 

var enligt föräldrarna positivt för sorgeprocessen. Föräldrarna kände att vårdpersonalens hjälp 

att förstå sorgeprocessen, att de gav tillräckligt med sjukskrivning samt att de erbjöd speciell 

mödravård vid nästa graviditet lindrade deras förtvivlan. Att få ha samma vårdpersonal vid 

nästa graviditet ökade föräldrarnas trygghet (33).  
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Närståendes stöd 

Vissa kvinnor upplevde brist på förståelse från samhället vilket gjorde att de kände sig 

ensamma och saknade tröst. Ensamheten förvärrades om familj och vänner inte lyckades 

erkänna förlusten och sorgen (22). Männen tyckte att deras partner fick mer stöd från 

arbetskollegor än vad de själva fick, men de fick indirekta tecken på omtanke och respekt 

genom gester och kroppsspråk från manliga vänner och arbetskollegor. Männen ansåg att 

stöd var väldigt viktigt för sorgeprocessen och att stöd från partnern var det värdefullaste 

(18). De flesta kvinnor fick stöd från sin partner efter förlusten, efter partnern var det 

vanligast att få stöd från sina föräldrar och sedan vänner och syskon. Det var gynnsamt för 

kvinnornas välmående att få stöd från vänner (31). Stöd från vårdpersonalen och 

familjemedlemmarna var associerat med mindre ångest och depression hos kvinnan, men det 

var familjens stöd som vägde tyngst (27).  

Övrigt stöd 

Även om många kvinnor kände att de hade tillräckligt med stöd för att bearbeta sin förlust 

ville en del ha mer stöd i form av uppmuntran, rådgivning och gruppterapi (31). Stödgrupper, 

det vill säga grupper där kvinnorna fick träffa andra föräldrar i samma situation, gav 

kvinnorna en plats att känna sig trygg på, där ingen dömde dem och ingen skyndade på 

sorgeprocessen. Stödgruppen innebar ett skyddsnät för kvinnorna.  För en del kvinnor hade 

stödgrupper en positiv effekt med färre symtom på traumatisk stress (24), medans det för 

andra kvinnor inte hade någon betydelse om de deltog i en stödgrupp eller inte för 

välmåendet (34). Stödgrupperna bidrog inte bara med fördelar för kvinnan under den akuta 

krisen, utan hade även långsiktiga effekter år efter barnets död (24). Att söka stöd hos andra 

mödrar i samma situation tyckte kvinnorna var ovärderligt, och att se hur andra mödrar hade 

hanterat sin sorg ingav hopp och positiv uppmuntran (22). En viktig professionell hjälp för 

männen kom från sjukhuskyrkans präst och deras föräldragrupp för de som förlorat sitt barn 

(18).  
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Diskussion 

Resultatdiskussion  
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa föräldrars upplevelser av att få ett barn som 

dött intrauterint, samt behov av stöd. Att få reda på att sitt barn i magen inte lever är en 

traumatisk upplevelse för föräldrarna, och det framkom att män och kvinnor sörjer sitt döda 

barn på olika sätt och behöver därför olika typer av stöd. Att få ha fysisk kontakt med barnet 

och att samla minnessaker var en viktig hjälp för båda föräldrarna i sorgearbetet. Som 

vårdpersonal är det viktigt att se till individen och dess behov för att kunna ge optimalt stöd 

och hjälp i sorgearbetet.  

 

Männen förklarade att de inte kunnat tänka klart efter förlossningen (18). Detta kan härledas 

till Cullbergs (10) chockfas där allt är kaos och det är svårt att samla tankarna. Utifrån detta 

kan slutsatsen dras att det som vårdpersonal är viktigt att ta hänsyn till att föräldrarna är 

chockade och inte handlar rationellt, därför kan vårdpersonalen inte döma föräldrarna utifrån  

deras handlingar. Det är viktigt att tänka på att föräldrarna inte är mottagliga för ny 

information och vårdpersonalen måste därför vara beredd på att upprepa den vid ett senare 

tillfälle. Att männen kände sig bortglömda när all fokus låg på kvinnan och det ofödda barnet 

(18) är förståeligt då vårdpersonalen under beskedet och förlossningen ofta främst riktar sig 

till kvinnan då det är hon som bär på barnet och mannen får en åskådarroll. Att männen 

känner sig bortglömda är vanligt även i andra situationer där det finns en ökad risk under 

förlossningen, till exempel vid en förlossning där barnet föds för tidigt (35).  Det kan tyckas 

att eftersom det inte finns något liv att rädda och därmed ingen akut situation skulle mannen 

kunna involveras som en naturlig del av händelsen. Även om det är kvinnan som har burit på 

barnet så har även mannen förlorat sitt barn och behöver också han ses av vårdpersonalen. 

Männen såg sig själva som ett skydd mellan partnern och världen utanför och försökte skona 

henne genom att ta hand om allt det praktiska (18). Detta är förmodligen ett sätt för männen 

att känna att de gör nytta och är till någon hjälp i den tragiska händelsen. Kanske vill männen 

gottgöra för den otillräcklighet de kände under förlossningen. Det kan också vara så att 

männen känner att deras partner har det svårare i sin sorg och att de därför känner sig tvungna 

att ta på sig rollen som den starka i relationen.  
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Av de kvinnor som inte hade någon föraning om att barnet i magen inte levde var det många 

som kände skuld (20). Detta är inte ovanligt under det som Cullberg (10) beskriver som 

reaktionsfasen, där orealistiska skuldkänslor är ett vanligt inslag. Det är nog väldigt lätt för 

kvinnan att tro att något hon gjort orsakat barnets död. Det är hon som har burit barnet i 

magen och hennes levnadssätt påverkade barnet. Dessa känslor borde vårdpersonal och 

närstående inte försumma. De bör vidhålla att kvinnan inte gjort något fel och att hon 

omöjligt kunde veta att barnet inte längre levde, även om kvinnan inte tycks ta in detta. Det 

var inte ovanligt att kvinnor som fått ett barn som dött intrauterint hade tankar på att skada 

sig själv (20, 24). Detta hänger förmodligen samman med att kvinnan tror att hon orsakat 

barnets död och har svårt att leva med det. Kanske tycker vissa kvinnor att de borde straffa 

sig själva då de tror att de bidragit till barnets död. Detta är något som vårdpersonalen bör 

vara uppmärksam på. 

 

I litteraturstudien framkom motsägelsefulla fynd angående huruvida kontakt med barnet 

påverkade depression hos modern positivt eller negativt. Att se sitt barn efter förlossningen 

kan fungera som ett verktyg för föräldrarna i sorgeprocessen. Att inte ha haft någon kontakt 

med sitt barn kanske återspeglar en vilja hos föräldrarna att snabbt glömma händelsen. Men 

sorgen kommer nog alltid att ligga kvar så länge den är obearbetad. Det känns som att sättet 

på vilket man sett barnet påverkar hur man kommer att må efteråt och om det leder till 

depression eller inte. Om vårdpersonalen visat barnet för föräldrarna precis som man gör vid 

en förlossning där barnet lever borde detta fungera som en viktig hjälp i bearbetandet av 

förlusten. Detta kan nog hjälpa föräldrarna att känna att de fått sitt barn även om barnet inte 

levde. Att ha kontakt med barnet som något naturligt efter förlossningen borde också 

underlätta för föräldrarna att säga farväl till barnet. Om föräldrarna i stället själva måste ta 

initiativ till att se sitt barn kan kanske en osäkerhet byggas upp. Det kan nog bli så att man 

som förälder inte lika naturligt betraktar det som sitt efterlängtade barn utan i stället som 

något otäckt och det kan bli svårt att ta till sig barnets existens. Detta borde i sin tur göra det 

svårare att komma vidare i sorgeprocessen. Därför har man som rutin i Sverige att man inte 

frågar föräldrarna om de vill se barnet eller inte. Istället försöker man att behandla barnet och 

föräldrarna som en vanlig förlossning (6).  

 

Att samla minnessaker var ett viktigt sätt för föräldrarna att hantera sorgen efter deras barns 

död (23, 26, 33). Männen menade att det är viktigt att vårdpersonalen uppmuntrar till att 

samla minnessaker, eftersom de själva inte kunnat tänka klart efter förlossningen (23). Att 
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samla minnessaker är en typ av copingstrategi, vilket innebär en ansträngning som människan 

tar till för att bemästra en svår situation eller livskris (11). Eftersom minnessaker bevisligen 

är ett stöd i sorgearbetet bör detta erbjudas till föräldrarna som något självklart för att 

föräldrarna ska uppfatta det som en naturlig del av förlusten. Minnessaker är nog till hjälp för 

föräldrarna då de kan ha uppfattningen att deras barn inte är verkligt eftersom de inte ska ta 

med barnet hem och uppfostra det. Därför är det nog också många som inte tänker på att 

samla minnen under den korta tid man har med barnet. Kanske är bördan med deras förlorade 

barn för tung att bära, och föräldrarna vill därför ”lämna kvar” barnet på sjukhuset. Att få 

med sig minnessaker som bekräftar barnets existens borde göra att föräldrarna senare i 

sorgeprocessen lättare kan bearbeta sorgen och prata om barnet. Att samla minnessaker är 

inte endast till hjälp för föräldrarna vid intrauterin barnadöd utan också om barnet dör av 

andra orsaker och senare i livet, som Macnab, Northway, Ryall, Scott och Straw (36) kom 

fram till i sin studie. 

  

Vårdpersonalen runt en intrauterin barnadöd har ett stort ansvar för föräldrarnas välmående. I 

och med detta måste vårdpersonalen ha i åtanke att lidande är ett personligt fenomen. Joyce 

Travelbee beskriver att den enskilde individens upplevelser och erfarenheter bara är hans 

egna och att detta för vårdpersonalen innebär att det är viktigare att förhålla sig till individens 

upplevelser av lidande än till sin egen (12). Vårdpersonalens språk, kroppsspråk och andra 

beteenden kan skicka ett meddelande som påverkar vad föräldrarna uppfattar som en normal 

reaktion vid födelsen av det döda barnet (26). Vårdpersonalen måste kunna uppträda som vid 

en vanlig förlossning för att inte skrämma föräldrarna men samtidigt inte förneka att barnet 

inte lever. De måste kunna ge rätt stöd till föräldrarna för att göra händelsen så bra som 

möjligt trots den svåra situationen. Vårdpersonalen får inte göra så att föräldrarna uppfattar 

sitt barn som någonting obehagligt och någonting man inte vill kännas vid. Utifrån resultatet 

dras slutsatsen att det är vårdpersonalens bemötande och stöd som formar föräldrarnas 

upplevelse och förmåga att bearbeta sorgen, inte bara under själva förlossningen utan även på 

lång sikt. 

 

Både männen och kvinnorna angav partnern som det vanligaste och värdefullaste stödet efter 

förlusten (18, 31). Det faller sig naturligt att man som partners söker stöd hos varandra 

eftersom man delar upplevelsen och sorgen över barnet. Dock kan man kanske behöva 

ytterligare stöd från någon utomstående eftersom ens partner också är sörjande och kanske 

inte alltid orkar bära bådas sorg. Man borde som förälder bli erbjuden någon form av 
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utomstående stöd redan på sjukhuset. Det stödet kan vara allt från stödgrupper, 

sjukhusprästen, psykolog eller olika organisationer för föräldrar till barn som dött intrauterint.  

Många kvinnor menade att stödgrupper hjälpte dem i sorgearbetet då de fick se hur andra 

kvinnor hade hanterat sin sorg. Det ingav hopp och positiv uppmuntran (22).  Detta är inte 

unikt för föräldrar som förlorat sitt barn intrauterint utan är ett generellt fynd som gäller 

föräldrar som förlorat sitt barn av olika orsaker (37).  

Metoddiskussion 
Föräldrar till barn som dött intrauterint kräver mycket stöd i sin förlust och är väldigt utsatta. 

Därför kändes det intressant att ta reda på föräldrars upplevelser av intrauterin barnadöd och 

deras behov av stöd. Styrkan med denna litteraturstudie ligger i att vi varit två personer som 

läst och granskat alla artiklar vilket gör granskningen mer objektiv. Något som ytterligare 

stärker litteraturstudien är att åtta av 17 artiklar som inkluderats i resultatet är av hög (I) 

kvalitet.  De flesta studier som använts i litteraturstudien har utförts i Sverige och USA, men 

det fanns också studier från Storbritannien, Australien, Norge, Japan, Malaysia och Taiwan. 

 Eftersom Sverige och USA är relativt jämbördiga vad gäller ekonomi och sjukvård gör detta 

att resultatet i stor utsträckning kan generaliseras till den svenska populationen. Att studierna 

kommer från ett flertal olika länder gör resultatet mer tillförlitligt. Dock kan resultatet i stort 

inte generaliseras till utvecklingsländer då inget direkt utvecklingsland finns med bland de 

representerade länderna. Något som varit till stor hjälp under arbetets gång var att färgkoda 

resultatet i varje artikel utifrån de olika underkategorierna. Detta har sparat mycket tid under 

resultatskrivningen då man lätt kunnat hitta och sortera in fynden under de olika kategorierna.  

Under artikelsökningen framstod en författare vid namn Cacciatore som publicerat ett stort 

antal studier inom ämnet. Många av Cacciatores studier fanns inte i fulltext och eftersom 

denna författare verkade vara en av de ledande inom forskning om intrauterin barnadöd 

beställdes ett flertal artiklar hem. I och med att endast artiklar av Cacciatore beställdes hem 

finns en risk att fynd av andra författare, som inte fanns i fulltext, missats. Av de 17 artiklar 

som använts i resultatet handlade endast en artikel enbart om mannens upplevelser. Detta gör 

att resultatet gällande mannens upplevelser kanske inte är lika generaliserbart som resultatet 

gällande kvinnans upplevelser. Under litteraturstudiens gång uppkom svårigheter då 

studiernas resultat motsade varandra angående hur fysisk kontakt med barnet påverkade 

huruvida kvinnan blev deprimerad eller inte. Trots att fynden var motsägelsefulla var 

majoriteten av studierna överens om att fysisk kontakt med barnet var gynnsamt för kvinnans 

välmående.  
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Slutsats 

Det framkom att kvinnorna kände skuld över deras barns död. Om kvinnan hade kontakt med 

barnet eller inte påverkade hur hon skulle må senare. Många kvinnor isolerade sig efter 

förlusten då de inte vågade gå ut utan det barn omgivningen förväntade sig. Kvinnorna kände 

att de inte hörde hemma någonstans eftersom de inte längre var gravida men inte heller hade 

något barn. Männen kände sig bortglömda och otillräckliga. Männen tog ofta på sig rollen 

som ett skydd mellan partnern och omgivningen, de betraktade sig själva som ”den starka” 

som måste ta hand om allt det praktiska. Att samla minnen var ett viktigt sätt för föräldrarna 

att bekräfta barnets existens och det var ett viktigt hjälpmedel i sorgeprocessen. Fysisk 

kontakt med barnet var också det en hjälp i sorgearbetet. En av hörnstenarna i 

vårdpersonalens stöd till föräldrarna var att ge stöd både i mötet med och i separationen från 

barnet. Vårdpersonalen hade en vikig roll i föräldrarnas förmåga att skapa starka band till 

barnet eftersom de själva inte kunde tänka klart eller vara tillräckligt starka efter förlusten.  

 

Något som borde studeras mer är mannens upplevelser av intrauterin barnadöd och hur 

vårdpersonalen på ett bättre sätt kan tillgodose hans behov av att bli sedd. Något som också 

borde studeras mer är hur kontakt med barnet påverkar depression hos kvinnan innan, under 

och efter nästa graviditet då det i dagsläget finns väldigt motstridiga fynd.   
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(2009) 
Sverige 

Undersöka hur 
socialt stöd är 
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nde 
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ett dödfött 
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MOD. 
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viktigt för sjukvårds- 
personal att ingripa så fort 
som möjligt för att minska 
risken för allvarliga 
mentala hälsoeffekter.  

R I 

Säflund et 
al. 
(2004) 
Sverige 

Att undersöka 
vårdarens 
stödjande roll 
genom 
föräldrarnas 
upplevelser.  

Kvalitativ metod 
med intervjuer 4-6 
år efter dödfödseln. 

Föräldrar 
till barn 
som dött 
efter 
graviditets
vecka 28.  
n=55 (13) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Föräldrarna behövde hjälp 
att både möta och skiljas 
från sitt dödfödda barn. 
Föräldrar borde så långt 
det är möjligt ha kontakt 
med samma vårdpersonal.  

K I 

Säflund et 
al. 
(2006) 
Sverige 

Undersöka 
skillnader 
inom paret när 
det gäller 
upplevelsen av 
dödfödseln. 

Kvantitativ med 
enkäter. Ett 
studiespecifikt 
frågeformulär och 
ett välmående 
formulär. 

Mammor 
och 
pappor 
som 
upplevt 
dödfödsel.  
n= 22 par 

Chi-2-test 
Wilcoxon´s 
t-test 
spearman´s 
 

Mamman hade sämre 
poäng på välmående-
enkäten 3 månader efter 
förlossningen än vad 
pappan hade. Både 
föräldrarna hade samma 
starka känslor av att hålla i 
sitt barn. 

P I 

Trulsson et 
al. 
(2004) 
Norge 

Undersöka hur 
tiden mellan 
diagnos och 
igångsättning 
påverkar 
mamman vid 
intrauterin 
död.  

Kvalitativ metod 
med intervjuer 6-
18 månader efter 
barnets död.  

Kvinnor 
som födde 
ett dött 
barn på 
Ullevåls 
sjukhus 
mellan juli 
1999 och 
juli 2000. 
n=12 

Fenomeno-
logisk 
innehålls-
analys 

Sjukvårdspersonal kan 
förbättra det långsiktiga 
välmåendet för kvinnan 
genom att hjälpa paret med 
coping och genom att 
undvika att orsaka 
ytterligare psykologisk 
trauma.  

K III 

Turton et al. 
(2009) 
Storbritanni
en 

Att bedöma 
långsiktiga 
psykologiska 
och sociala 
effekter av 
dödfödsel och 
identifiera 
faktorer som 
är associerade 
med detta. 

Kvantitativ med 
strukturerade 
intervjuer som 
utgår från DSM 
IV. 

Kvinnor 
som har 
fått ett 
barn efter 
en 
intrauterin 
fosterdöd, 
samt en 
kontrollgr
upp som 
fick barn 
vid samma 
tid. 
n=52 

t-test 
Fisher´s exact 
test 
McNemar test 
Wilcoxon test 
Mann-Whitney 

Hade kvinnan höga nivåer 
av PTSD under 
graviditeten i sen 
efterföljande graviditet så 
hade man det även höga 
nivåer när barnet var 7 år. 

P II 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(30) 
Kontrollgr
upp – 51 
(12) 

Vance et al. 
(2002) 
Australien 

Undersöka 
mönster av 
ångest, 
depression och 
alkoholvanor 
hos par som 
fått ett dödfött 
barn eller 
drabbats av 
SIDS.  

Kvalitativ och 
kvantitativ metod? 
Standardiserade 
intervjuer, enkäter. 
Mäter ångest, 
depression, 
äktenskapsbelåtenh
et samt 
alkoholvanor.  

Par som 
fått 
dödfött 
barn, barn 
som dött 
neoanatalt 
eller av 
SIDS, 
samt par 
vars barn 
överlevt. 

? Smärta/sorg var vanligare 
hos de par som förlorat sitt 
barn. efter 30 månader 
kände fortfarande 
åtminstone en partner i 1 
av 4 par smärta. Modern 
var mer benägen att känna 
smärta, och rapporterade 
också äktenskapsproblem i 
högra grad om hon ensam 
kände smärta.   

P III 

Yamazaki 
(2010) 
Japan 

Betydelsen av 
att få ett 
dödfött barn 
för japanska 
kvinnor i ett 
lokalt område, 
samt hur det 
påverkar 
kvinnornas liv. 

Kvalitativ som 
gjordes med in-
depth 
semistrukturerade 
intervjuer i 17 
kvinnors hem. 

Kvinnor i 
Japan som 
fått ett 
dödfött 
barn för 
minst ett 
år sedan 
intervjun 
gjordes 
och 
frivilligt 
deltagit i 
en 
stödgrupp. 
n= 17 

Grounded 
theory 
Induktiv analys 

Kvinnorna gick igenom 
både en sorgprocess efter 
förlusten av sitt barn och 
en utvecklande process 
som förälder. Det tog 
mellan ett och flera år för 
kvinnorna att utveckla 
känslan att alltid vara 
tillsammans med sitt 
dödfödda barn. Vissa 
kvinnor gick igenom 
samma process flera 
gånger. 

K I 



 

Bilaga 3 
Författare Huvudresultat Underkategori Huvudkategori 
Klass I    
Surkan et al. 
2009 
Sverige 

Ogifta kvinnor hade 10 gånger högre 
risk att utveckla depression 3 år efter 
dödfödseln.  

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Det fanns högre risk att som kvinna 
utveckla depression 3 år efter 
dödfödseln om man var arbetslös.  

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Att fadern inte ville tala om barnet 
innebar en fyra gånger högre risk för 
depression hos modern 3 år efter 
dödfödseln. Om fadern istället var villig 
att prata var risken 50 % lägre för 
depression hos modern.   

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Att som kvinna känna sig missnöjd med 
det emotionella stödet man fick samt 
med relationen till fadern under 
graviditeten som ledde till en dödfödsel 
var starkt associerat med depression.  

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Säflund et al. 
2004 
Sverige 

Föräldrarna kände att de behövde 
information, råd och stöd från 
vårdpersonalen för att känna sig trygga 
med att gå igenom en vaginal 
förlossning. 

Vårdpersonalens stöd Hantering 

Föräldrarna menade att samtidigt som de 
ville ha mycket information kunde de 
ibland inte ta in allt, de behövde tid att 
tänka över varje steg innan ny 
information kunde tas in.  

Vårdpersonalens stöd Hantering 

Om vårdpersonalen hjälpte föräldrarna 
innan och under förlossningen trodde 
föräldrarna att de fick ett starkare band 
till barnet.  

Vårdpersonalens stöd Hantering 

En av hörnstenarna i stödet till 
föräldrarna var att ge stöd både i mötet 
med barnet och i separationen från 
barnet.  

Vårdpersonalens stöd Hantering 

Att få träffa läkaren och barnmorskan 
igen efter förlossningen för att prata om 
dödfödseln var fördelaktigt för 
sorgeprocessen enligt föräldrarna.  

Vårdpersonalens stöd Hantering 

Föräldrarna kände ofta skuld och trodde 
att något de gjort kunde ha orsakat 
dödfödseln. Om inte en medicinsk 
utredning gjordes kunde detta påverka 
nästa graviditet negativt.  

Gemensamma 
upplevelser 

Föräldrarnas 
upplevelser 

Föräldrarna kände att vårdpersonalens 
hjälp att förstå sorgeprocessen, ge 
tillräcklig sjukskrivning samt erbjuda 
speciell mödravård i nästa graviditet 
lindrade deras förtvivlan.  

Vårdpersonalens stöd  Hantering 

Att få ha samma vårdpersonal i nästa 
graviditet ökade föräldrarnas känsla av 
trygghet.  
 
 

Vårdpersonalens stöd Hantering 

Föräldrarna var överens om att fysisk 
kontakt med det döda barnet 

Coping Hantering 



 

underlättade återhämtandet.  
 
Att se och hålla i barnet samt samla in 
minnen som t.ex. foton hjälpte 
föräldrarna att förstå vad som verkligen 
hade hänt och vad de sörjde.  

Coping Hantering 

Hsu et al. 
2002 
Taiwan 

Alla kvinnorna uttryckte skuldkänslor 
och trodde att det var deras fel att barnet 
dog. Många trodde att det var något fel 
på dem.  

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Kvinnorna försökte ersätta de negativa 
tankarna med positiva. T.ex. genom att 
tänka att barnet var på ett bättre ställe.  

Coping Hantering 

Kvinnorna uttryckte en kommande 
graviditet som en möjlighet att gottgöra 
den ”misslyckade” graviditeten samt att 
det var ett bevis på att kroppen 
fungerade som den skulle.  

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Alla i det närmaste samhället visste att 
kvinnan väntade barn vilket ledde till att 
kvinnan blev isolerad när hon inte 
orkade möta alla frågor efter dödfödseln.  

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Ett viktigt steg i att starta sitt nya liv 
efter dödfödseln var att återuppbygga de 
dagliga rutinerna såsom jobb och sociala 
sammankomster.  

Coping Hantering 

Säflund et al. 
2006  
Sverige 

8 av 21 kvinnor hade besökt 
mödravården under graviditeten med 
barnet som senare dog, eftersom de varit 
oroliga för barnet. 6 av 8 kände att de 
blev tagna på allvar.  

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

I 9 par av 22 tyckte man att beskedet om 
dödfödseln hade getts på ett finkänsligt 
sätt. I de par där mannen och kvinnan 
inte var överens var det fler kvinnor som 
tyckte att beskedet levererats på ett bra 
sätt.  

Vårdpersonalens stöd Hantering 

Det var ingen skillnad i antal depressiva 
symtom mellan familjer som åkte hem 
eller stannade kvar på sjukhuset efter 
beskedet fram till förlossningen.  

Gemensamma 
upplevelser 

Föräldrarnas 
upplevelser 

De flesta föräldrarna tyckte att 
vårdpersonalen hade behandlat dem med 
förståelse under förlossningen.  

Vårdpersonalens stöd Hantering 

5 kvinnor kände sig bortglömda och att 
de blivit lämnade ensamma för lång tid 
under förlossningen samt att 
vårdpersonalen inte lyckats ge stöd.  

Vårdpersonalens stöd Hantering 

Föräldrarna kände att tiden de hållit i 
barnet var tillräcklig medans de höll i 
det. 3 månader efter dödfödseln kände 
mer än hälften av dem dock att tiden 
varit för kort.  

Gemensamma 
upplevelser 

Föräldrarnas 
upplevelser 

Ju mer det döda barnet vägde ju längre 
tid spenderade fadern med barnet efter 
förlossningen.  

Mannens upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

18 av 22 par rapporterade att förlusten 
hade inverkan på relationen och förde 
dem närmare varandra.  

Gemensamma 
upplevelser 

Föräldrarnas 
upplevelser 



 

3 månader efter dödfödseln var det 
överhängande kvinnor som var 
sjukskriva. De hade också sämre 
välmående än männen.  

Gemensamma 
upplevelser 

Föräldrarnas 
upplevelser 

Nästan alla föräldrar rapporterade att de 
kände att vårdpersonalen behandlade det 
dödfödda barnet med respekt.  

Vårdpersonalens stöd Hantering  

Yamazaki 
2010 
Japan 

Alla kvinnorna kunde beskriva dagen de 
fick resultatet om dödfödseln i detalj.  

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Vare sig man beskrev sin förlossning 
som traumatisk eller som ”en bra 
förlossning” tyckte kvinnorna att 
händelsen präglades av tomhet, ilska, 
ångest, ensamhet och sorg.  

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Kvinnan tyckte att det var jobbigt att se 
andra familjer med små barn efter 
dödfödseln. De drog sig tillbaka och 
tvekade att möta vänner och grannar.  

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Det var skillnad mellan kvinnan och 
mannen när det gällde förlusten. 
Kvinnorna hade svårare att bearbeta 
förlusten och endast de kunde prata om 
det.  

Coping  Hantering 

Männen sörjde förlusten på ett annat sätt 
och förväntas inte visa känslor utan 
stötta kvinnan och gå tillbaka till jobbet 
omedelbart. 

Coping  Hantering 

Minnen såsom foton på det döda barnet 
vårdades ömt av kvinnan som bevis på 
att barnet fötts.  

Coping Hantering 

Vissa kvinnor försökte förneka barnets 
födelse eller existens men insåg att de 
inte kunde komma vidare i 
sorgeprocessen innan de tagit till sig 
barnet.  

Coping  Hantering 

 Sutan et al. 
2010 
Malaysia 
 

Majoriteten av kvinnorna upplevde sorg, 
depression, mardrömmar och oro efter 
förlusten, trots detta ville de flesta få 
uppleva en ytterligare graviditet.    

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Nästan alla kvinnor fick stöd från sin 
man efter förlusten. 75 % fick stöd från 
sina föräldrar och hälften från vänner 
och syskon.   
 

Närståendes stöd Hantering 

Även fast de flesta kvinnorna tyckte att 
de hade tillräckligt med stöd för att 
bearbeta sin förlust ville hälften ha mer 
stöd i form av uppmuntran, rådgivning 
och gruppterapi.   

Övrigt stöd Hantering 

De flesta av Kvinnorna uppvisade 
ängslan.  

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Det var ingen skillnad i antal depressiva 
symtom mellan gruppen som tyckte att 
de fått tillräckligt stöd efter förlusten och 
de som ville ha mer stöd.  

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Cacciatore et al. 
2008 
Norge 

Majoriteten av kvinnorna såg och höll i 
sitt döda barn, och väldigt få ångrade 
händelsen. Däremot ångrade sig nästan 
80 % av de som inte höll och såg sitt 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 



 

dödfödda barn. 
Ju yngre kvinnan var och ju kortare tid 
som gått sedan dödfödseln ju fler 
symtom på ångest och oro hade hon. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Förlust i tredje trimestern, att vara gift 
samt fött barn efter förlusten var 
associerat med färre symtom på ångest 
och oro. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Jämfört med det stora steget att ha sett 
sitt barn ökade inte varje ytterligare grad 
av kontakt effekten (mindre depression). 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

De kvinnor som såg sitt barn därför att 
de inte gavs något val hade färre 
symtom på depression än kvinnor som 
såg barnet av sin egen vilja. 
Kvinnor som beslutade att se sitt barn 
när de egentligen inte själv ville hade 
fler depressionssymtom, än de som 
spontant ville se sitt barn. De som inte 
hade någon kontakt med barnet kände 
mer ånger om de inte hade blivit 
erbjudna det som ett val, jämfört med de 
kvinnor som hade kontakt. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Att hålla och se sitt dödfödda barn är 
associerat med färre symtom på 
depression och ångest, än att inte göra 
det. Denna hälsosamma effekt kan dock 
temporärt ha motsatt effekt under en 
nästföljande graviditet. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Samuelsson et al. 
2001 
Sverige 

Männen upplevde en frustrerande 
tystnad när man försökte höra barnets 
hjärtljud och kände sig malplacerad när 
all aktivitet var fokuserad på kvinnan 
och barnet. 

Mannens upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Männen upplevde en stor besvikelse när 
alla förberedelser och förväntningar på 
det efterlängtade barnet blev 
omintetgjorda. 

Mannens upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Männen grät, kände stor sorg, 
meningslöshet, övergivenhet, tomhet, 
skuld och rädsla för den onormala 
utgången av förlossningen. 
 
 
 

Mannens upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Männen kände ett omedelbart behov av 
att bli av med bördan; det kändes 
onormalt att partnern skulle ha ett dött 
barn i sin kropp. De var rädd att det döda 
barnet skulle göra sin partner sjuk. 

Mannens upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Männen tyckte att det var viktigt att ha 
tid att ta till sig att barnet var dött. Att 
kunna lugna ner sig i lugn och ro, och att 
kunna prata med sin partner. 

Mannens upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Männen tyckte att det var viktigt att ta 
hand om de praktiska detaljerna och 
skydda sin partner, men även att det var 
frustrerande då de själva var i stor sorg. 

Mannens upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Frustration och hjälplöshet var vanliga 
känslor hos männen under 

Mannens upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 



 

igångsättningen och förlossningen. 
Männen kände sig eftersatta, utanför, 
förvirrade och försatt i en 
kvinnodominerad värld. Många av dem 
saknade att ha en man att prata med. 

Mannens upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Den vaginala förlossningen var en 
positiv upplevelse för männen, de tyckte 
alla att den naturliga proceduren ingav 
mer värdighet. Några av männen tyckte 
att de hade spelat en viktig roll under 
själva förlossningen och givit ett bra 
stöd till sin partner. 

Mannens upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Männen tyckte att personalen hade 
jobbat extra hårt och att de gav tröst och 
stöd. 
 

Vårdperonalens stöd Hantering 

Männen hade fått tid på sig att tänka 
över olika förslag för att sedan ta beslut. 
 

Vårdperosnalens stöd Hantering 

Alla männen hade minnessaker från 
barnet, dessa föremål ansågs vara 
ovärderliga i sorgeprocessen.  

Coping Hantering 

Männen sa att de inte hade kunna tänka 
klart efter förlossningen och 
förmodligen inte behållit några 
minnessaker om inte vårdpersonalen 
hade fört det på tal. 

Vårdpersonalens stöd Hantering 

Efter hemkomsten kände männen att 
något måste återuppbyggas. Det fanns 
ett behov av att bli lämnad ensam 
samtidigt som det fanns ett behov av 
hjälp och stöd. 

Mannens upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Viktiga aspekter för männen i 
sorgeprocessen och för hitta tillbaka i 
vardagen var minnessaker, stöd från 
vårdpersonalen och sjukhusprästen. 
 
 
 
 
 

Coping Hantering 

Männen såg sig själv som ett skydd 
mellan partnern och världen utanför, och 
försökte skona henne genom att ta hand 
om det praktiska. Samtidigt kände dem 
att deras sorg slukade så mycket energi 
att det var svårt att hantera allt som 
måste göra. 

Mannens upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Män ansåg att stöd i sin sorg var ett 
starkt behov, det mest värdefulla stödet 
kom från partnern. 

Närståendes stöd Hantering 

De flesta männen sa att deras partner 
behövde prata mer om händelsen och 
kunde uttrycka sina känslor bättre, 
medans de själva kände att de var mer 
tystlåtna och grubblande. 

Mannens upplevelser Föräldrarnas 
upplevelse 

Den viktigaste professionella hjälpen  
för männen kom från sjukhuskyrkans 
präst och deras föräldragrupp för de som 
förlorat sitt barn. 

Övrigt stöd Hantering 



 

Männen tyckte att deras partners fick 
mer stöd från arbetskolleger än vad det 
själva fick, men de fick indirekta tecken 
på omtanke och respekt genom gester 
och kroppsspråk från manliga vänner 
och arbetskollegor. 

Närståendes stöd Hantering 

Männen insåg att deras oskyldiga tro på 
en ny graviditet hade försvunnit för 
alltid. 

Mannens upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Männen kände en enorm otillräcklighet 
och hjälplöshet under själva 
förlossningen.  

Mannens upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Att kunna skydda sin partner och kunna 
sörja på sitt egna sätt var viktigt. De 
sökte erkännande i sin roll som sörjande 
far från vårdpersonal, partnern, 
släktingar och bekanta 

Mannens upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Klass II    
Cacciatore 
2007 
USA 

Nära hälften av kvinnorna rapporterade 
att de hade haft tankar på att skada sig 
själva. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Alla 47 kvinnorna menade att deras 
barns död hade väckt en förändring i 
värderingar, attityd och tro hos dem 
själva. Vissa upptäckte en inre styrka 
och några rapporterade att det hade blivit 
aktiva i relaterade organisationer. 

Coping Hantering 

Vissa av kvinnorna diskuterade öppet 
om att inte få bestämma och att känna 
sig socialt isolerad, andra uttryckte sig 
skeptiskt om vården de fick när deras 
barn dog, medans vissa lovordade 
vårdpersonalen. 

Vårdpersonalens stöd Hantering 

Kvinnor som deltog i stödgrupper hade 
färre symtom på traumatisk stress än de 
som ej deltog i stödgrupper. 
 

Övrigt stöd Hantering 

Stödgrupper bidrar inte bara med 
fördelar för kvinnan under den akuta 
krisen, utan har också långsiktiga 
effekter år efter dödfödseln. Det skapar 
också ett skyddsnät för kvinnorna. 

Övrigt stöd Hantering 

Kvinnor känner ofta att de vill bli 
omhändertagen av andra som är utanför 
deras närmaste omgivning. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Stödgrupperna gav kvinnorna en plats 
att känna sig trygg på, där ingen dömde 
dem och ingen skyndar på 
sorgeprocessen och att behöva gå vidare. 

Övrigt stöd Hantering 

Cacciatore 
2010 
USA 

Av 47 kvinnor tyckte 37 att socialt stöd 
var den viktigaste faktorn i att hjälpa 
dem att hantera barnets död. 

Coping Hantering 

Kvinnorna hade orealistiska 
förväntningar om att de skulle haft en 
föraning om att barnet var dött. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Många av kvinnorna kände att det var 
deras fel att barnet dog, att det var fel på 
deras kropp. 
 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 



 

Nästan hälften av alla kvinnorna 
rapporterade tankar om att skada sig 
själv, detta skedde oftast i nära 
anslutning till barnets död. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Nästan alla kvinnorna uttryckte ett 
behov av att prata om förlusten och 
många kände sig ensamma. Alla ville ha 
kontakt med likasinnade. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

St John et al. 
2006 
Australien 

Kvinnan gömde sin tragedi i rädsla för 
att bli utstött från andra. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

För kvinnorna började tystnaden när de 
inte längre var gravida, men inte heller 
mödrar. De kände att det inte kunde visa 
sin sorg offentligt. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Den upplevda bristen på förståelse från 
samhället gjorde att kvinnorna kände sig 
ensamma och i brist på tröst. Tystnaden 
blev förvärrad av att vänner och familj 
inte lyckades erkänna förlusten och 
sorgen. 

Närståendes stöd Hantering 

Kvinnorna upplevde att människor 
undvek dem eller behandlade dem som 
om de aldrig hade varit en mor. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Ilskan som kvinnorna upplevde riktade 
sig mot bristen på stöd, bristen på 
förståelse för deras förlust och ilska på 
själva förlusten. 
 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Associerat med ilskan på själva förlusten 
var självanklagelse och skuld. 
Kvinnorna trodde att det gjort något fel 
under graviditeten. 
 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Efter förlusten kände kvinnorna inte 
längre någon tillhörighet i det 
sammanhang det gjort under graviditeten 
med de andra havande mödrarna. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Kvinnorna kände att det hade fått 
hantera alla emotionella frågor som 
kommit upp vid förlusten utan stöd från 
vårdpersonalen. 

Vårdpersonalens stöd Hantering 

Kvinnorna kände att det inte hörde 
hemma varken hos mödravården eller 
barnhälsovården, då de varken var 
gravid eller hade något barn.  

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Att söka stöd hos andra mödrar i samma 
situation tyckte kvinnorna var 
ovärderligt, och att se hur de andra 
mödrarna hade hanterat sin sorg ingav 
hopp och positiv uppmuntran. 

Övrigt stöd Hantering 

Kvinnornas glädje över att vara gravid 
igen överskuggades och fördärvades av 
deras tidigare upplevelser. De var rädda 
för en ytterligare förlust. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Kvinnorna höll tillbaka med att skapa ett 
emotionellt band det nya ofödda barnet 
som en försvarsmekanism. 

Coping Hantering 

Det ingick ingen information om förlust 
vid graviditet under 

Vårdpersonalens stöd Hantering 



 

mödravårdskurserna, vilket gjorde att 
kvinnorna kände sig utanför det 
normala. 

Cacciatore et al. 
2009 
USA 

Stöd från läkare, sjuksköterskor och 
familjemedlemmar är associerat med 
lägre nivåer av både ångest och 
depression hos kvinnan. Stöd från 
familjemedlemmar vägde tyngst. 

Närståendes stöd Hantering 

Kvinnor som är singel, skild eller änka 
har högre nivåer av depression efter 
dödfödsel än de som är gifta eller 
sambo. Detta verkar hänga ihop med 
minskat familjestöd. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Rådestad et al. 
2009 
Sverige 

Om man som kvinna inte fick stöd av 
vårdpersonalen att hålla i sitt barn var 
risken stor att man inte gjorde det. 

Vårdpersonalens stöd Hantering 

Det fanns en övervägande fördelaktig 
effekt för kvinnan att hålla i sitt 
dödfödda barn som var född efter 37:e 
veckan. Om man inte höll i sitt barn var 
det ökad risk för huvudvärk och 
sömnsvårigheter. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Att hålla i sitt dödfödda barn kan öka 
moderns tillgivenhet till barnet; det gör 
att barnet känns verkligt och underlättar 
sorgeprocessen. 

Coping Hantering 

Att samla minnen från barnet genom 
foton, hårlockar, fotavtryck eller 
handavtryck gjorde också att barnet 
kändes verkligt. 

Coping Hantering 

Meddelanden genom vårdpersonalens 
språk, kroppsspråk och andra beteenden 
kan påverka vad kvinnan uppfattar som 
en normal reaktion. 

Vårdpersonalens stöd Hantering 

Kvinnor med högre utbildning var mer 
benägna att hålla i sitt dödfödda barn. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Kvinnan behöver bli guidad av 
vårdpersonalen genom processen att 
möta och säga farväl till sitt dödfödda 
barn 

Vårdpersonalens stöd Hantering 

Hughes et al. 
2002 
Storbritannien 

Kvinnor som hade genomgått en 
dödfödsel hade betydligt fler symtom på 
depression, ångest och PTSD i tredje 
trimestern i den nästföljande graviditeten 
än kontrollgruppen. 

Kvinnans upplevelse Föräldrarnas 
upplevelser 

Kvinnor som inte såg sitt dödfödda barn 
hade ett betydligt bättre mindre 
depression i tredje trimestern i 
nästföljande graviditet än de kvinnor 
som såg och höll i sitt barn.  

Kvinnans upplevelse Föräldrarnas 
upplevelser 

Kvinnor som såg sitt dödfödda barn 
hade betydligt mer ångest och PTSD i 
tredje trimestern än de som inte såg sitt 
barn. Och de hade även mer PTSD ett år 
efter nästa födsel av det nya barnet. 

Kvinnans upplevelse Föräldrarnas 
upplevelser 

DiMarco et al. 
2001 
USA  

Det var ingen statistisk skillnad 
depression och PTSD mellan deltagarna 
som gick i stödgrupp mot för de som 
inte gick i stödgrupp. 

Övrigt stöd Hantering 



 

Det som uppfattades som den nyttigaste 
hjälpen av föräldrarna var att: gråta med 
dem, att finnas där, att lyssna, att ge 
mening till upplevelsen och att ha foton 
av barnet. 

Coping  Hantering 

Det minst hjälpsamma enligt föräldrarna 
var att tillsagd att inte gråta, att inte 
erkänna upplevelsen, att andra tog lätt på 
situationen och att bli tillsagd att 
förlusten var för det bästa. 

Coping Hantering 

Flera av deltagarna beskrev att de inte 
fick ha barnet i förlossningsrummet eller 
att de placerades på en generell 
avdelning. 

Vårdpersonalens stöd Hantering 

Surkan et al. 
2008 
Sverige 

Att inte få vara med det dödfödda barnet 
så länge som kvinnan önskade var starkt 
relaterat till depressiva symtom tre år 
senare. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Om kvinnan inte hade någon ytterligare 
graviditet mellan dödfödseln och tiden 
för studien hade man nästan tre gånger 
högre risk att ha drabbats av depressiva 
symtom, jämfört med de som blev 
gravid igen inom sex månader. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Det faktorer som påverkade depression 
hos modern mest 3 år efter dödfödseln 
var: att inte få vara tillräckligt länge med 
sitt barn, vilket barn i syskonskaran det 
dödfödda barnet var och ingen graviditet 
under det första halvåret efter 
dödfödseln. 
 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Turton et al. 
2009 
Storbritannien 

Det var ingen skillnad mellan kvinnor 
som hade fått ett tidigare dödfött barn 
och kvinnor som inte fått de när det 
gäller depression och PTSD när 
efterföljande barn var 6-8 år gammalt. 

Kvinnans upplevelser Föräldrarnas 
upplevelser 

Bland de kvinnor som upplevt dödfödsel 
var moderns ålder (yngre), relationens 
längd (kortare) och sociala nackdelar 
associerat med uppbrott i relationen. 

Gemensamma 
upplevelser 

Föräldrarnas 
upplevelser 

Att hålla i sitt dödfödda barn och 
upplevda dåligt stöd från sin partner 
under förlusten var starka faktorer för att 
skilja sig. 

Gemensamma 
upplevelser 

Föräldrarnas 
upplevelser 

 

 


