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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Cirka 2,6 miljoner barn föds döda globalt per år. Definitionen för intrauterin 

fosterdöd (IUFD) är framfödande av ett barn utan livstecken efter gestationsvecka 22. I 

kontrast till idag ansågs ett dödfött barn förr vara en ”icke-händelse”. Barnmorskans 

inkännande personlighet och vänlighet hjälper sorgeprocessen och etableringen av barnets 

plats i familjen. Barnmorskan påverkas känslomässigt jämfört med när barnet föds levande 

och känslorna, som kan upplevas intensiva och överväldigande, ska hanteras samtidigt som 

familjen ska vårdas. Syfte: Att beskriva barnmorskors erfarenheter avseende IUFD före, 

under och efter förlossningen. Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats. Elva 

barnmorskor intervjuades med hjälp av semistrukturerade frågor. Det inspelade materialet 

analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier och tio subkategorier 

genererades. Medverkan vid intrauterin fosterdöd framhölls vara en sorg som påverkar både 

föräldraparet och barnmorskan. Oavsett situationens svårighetsgrad, var föräldraparet alltid i 

fokus. Kollegialt stöd belystes vara väsentligt för att möjliggöra ventilering på arbetsplatsen. 

Riktlinjer uppskattades och ansågs nödvändiga för att styra arbetet där professionell 

utveckling och trygghet skapas av erfarenhet och utbildning. Slutsats: Att vårda föräldrapar 

som drabbats av IUFD ansågs vara en förmån med känslomässig påverkan där riktlinjer och 

kollegialt stöd är av stor vikt. Erfarenhet och utbildning behövs för att skapa trygghet. 

Nyckelord: Engagemang, kvalitativ metod, känslor, möten, stöd 

  



ABSTRACT  

Background: Approximately 2,6 million stillbirths occur globally each year. The definition 

for stillbirth is a child born without signs of life after gestational week 22. A stillborn child 

was once considered as a “non-event”. The midwife's recognizable personality and kindness 

helps the grieving process and establishes the child's place in the family. The midwife is 

emotionally affected and the emotions, which can be intense and overwhelming, must be 

handled while the family is being cared for. Purpose: To describe midwives' experiences 

regarding stillbirth before, during and after childbirth. Method: Qualitative method with 

inductive approach. Eleven midwives were interviewed using semi-structured questions. The 

recorded material was analyzed using content analysis. Results: Three categories and ten 

subcategories. Stillbirth was shown to be a grief affecting both the parents and the midwife. 

Regardless the situations severity, the parents were always in focus. Collegial support was 

essential for enabling ventilation in the workplace. Guidelines were appreciated and 

considered necessary to guide work where professional development and security are created 

by experience and training. Conclusion: Caring for parents affected by stillbirth was 

considered a benefit with an emotional impact where guidelines and collegial support are 

important. Experience and education are needed to create security. 

Keywords: Commitment, emotions, meetings, qualitative method, support.  
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1 INLEDNING  

Föräldrarnas första möte med det nyfödda barnet förknippas ofta med glädje och förväntan, 

men förväntningarna kan ändras till sorg och förtvivlan. Att förlora ett barn som dött 

intrauterint är en tragedi och innebär en krisreaktion för hela familjen. Barnmorskans 

omhändertagande och bemötande har betydelse för föräldrarnas upplevelse och hantering av 

intrauterin fosterdöd (IUFD). För att kunna erbjuda god vård, behöver barnmorskan vara väl 

förberedd och känna trygghet i mötet med föräldrarna.  

Som barnmorskestudenter under vår verksamhetsförlagda utbildning på förlossningen, kom 

vi i kontakt med IUFD genom att assistera det dödfödda barnet vid påklädning och noterade 

att stämningen på avdelningen var annorlunda. Den var mer lugn och tyst, och delar av 

personalgruppen var mer synligt påverkade av händelsen än andra. Behovet av att samtala 

och bearbeta det som skett observerades och intresset för ämnet och barnmorskans 

upplevelser kring handhavandet av IUFD uppstod. Naturligt fokus ligger på föräldrarnas sorg 

och krishantering, men vi vill utforska vilka erfarenheter barnmorskan besitter i mötet med 

IUFD. 

2 BAKGRUND  

2.1 Definition av intrauterin fosterdöd  

Definitionen av IUFD skiljs åt världen över och den internationella definitionen av IUFD 

enligt World Health Organization (WHO, 2019) är ett barn som framföds utan livstecken vid 

eller efter gestationsvecka 28. I Sverige definierar Socialstyrelsen (2018) dödföddhet som 

framfödande av ett barn utan livstecken efter gestationsvecka 22.  

International Classification of Diseases 10th revision (ICD-10) definierar tidig IUFD om det 

dödfödda barnet väger >500 g, är >25 cm lång eller vid gestationsvecka>22. Definitionen för 

sen IUFD om det dödfödda barnet väger >1000 g, är >35 cm lång eller vid 

gestationsvecka>28. Graviditetslängden anses vara mest lämplig och tillgänglig som 

definition världen över (Lawn et al., 2016).  
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2.2 Riskfaktorer och orsaker till intrauterin fosterdöd  

Den största enskilda riskfaktorn till att ett barn dör intrauterint är tillväxthämning (IUGR) 

hos fostret (Gardosi, Madurasinghe, Williams, Malik & Francis, 2013; Pásztor, Keresztúri, 

Kozinszky & Pál, 2014; Socialstyrelsen, 2018). Graviditetslängden är också väsentlig för en 

ökad risk att dö intrauterint där 14 procent av IUFD är associerade med överburenhet efter 

graviditetsvecka 41+0 (Lawn et al., 2016). Hög maternell ålder ökar risken för IUFD, 

framförallt hos förstföderskor >35 år, där kvinnorna i synnerhet har ökad risk för oförklarad 

IUFD. Högt Body Mass Index (BMI >25) innebär förhöjd risk för IUFD vilket kan till viss del 

associeras med sjukdomar relaterade till övervikt och fetma såsom graviditetshypertoni, 

preeklampsi och graviditetsdiabetes (Svensk förening för obstetrik och gynekologi [SFOG], 

2002). Andra faktorer, relaterat till den gravida kvinnan, som ökar risken för IUFD är 

upprepade tidigare missfall, tidigare dödfött barn samt rökning (Lawn et al., 2016). Även låg 

socioekonomisk status och låg utbildningsnivå påverkar risken för IUFD (Kumar, Nath, 

Sharma, Gaikwad & Topden, 2019; SFOG, 2002) genom okunskap om betydelsen av 

mödrahälsovård och högriskgraviditet (Kumar et al., 2019). 

Orsaker till IUFD kan vara placentainsufficiens eller navelsträngskomplikation då det 

exempelvis bildats en knut på navelsträngen. Andra orsaker kan vara infektion, dödlig 

medfödd missbildning eller placentaavlossning, men i många fall förblir orsaken okänd 

(Pásztor et al., 2014; SFOG, 2002). Cirka 90 procent av barnen som dör intrauterint, dör 

innan förlossningen startar (Rådestad, 2016). 

2.3 Förekomst globalt och i Sverige 

IUFD är osynligt i många samhällen, men väldigt verklig för drabbade familjer (Lawn et al., 

2011). Enligt senaste sifforna från år 2015 dör cirka 7178 barn intrauterint per dag, vilket 

motsvarar 2,6 miljoner globalt per år (WHO, 2019). Afrika och Asien står för majoriteten av 

dödsfallen och enskilt i Afrika är det i snitt 29 per 1000 födda barn som föds dödfödda (a.a.), 

i kontrast till Island där 1,3 per 1000 födda barn dör intrauterint, vilket är det lägsta antalet 

världen över (International Federation of Gynecology and Obstetrics [FIGO], 2016). I Sverige 

föds i snitt fyra dödfödda barn per 1000 födda barn varje år (Socialstyrelsen, 2018) och 

internationellt sett har Sverige idag låg förekomst av IUFD. Detta har sannolikt grund i ett 

väl uppbyggt hälsosystem med kontinuerliga kontroller där varningssignaler om att fostret 

inte mår bra kan identifieras (Rådestad, 2016). Under en tioårsperiod har IUFD varit 

oförändrad i Sverige (Socialstyrelsen, 2018) men i övriga världen har antalet IUFD 

reducerats mellan åren 2000 och 2015 (WHO, 2019). Detta korrelerar med en signifikant 

förbättring av antenatal vård och ökad fokus på kvinnors hälsa (FIGO, 2016).  

2.4 Historisk utveckling 

Under 1920-talet introducerades röntgen som metod att fastställa IUFD. Innan dess utfördes 

konstaterande av IUFD med hjälp av trätratt eller stetoskop, men i många fall konstaterades 
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dödsfallet först efter förlossningen. Genom egna observationer kunde kvinnor misstänka att 

ett barn dött intrauterint exempelvis minskade eller avsaknad av fosterrörelser, 

viktminskning, minskad bröstvolym och/eller tyngdkänsla i buken. Under 1970-talet började 

ultraljudet användas som metod för att bekräfta IUFD (Rådestad, 1998) och är idag det 

säkraste och snabbaste tillvägagångssättet för att diagnostisera IUFD (SFOG, 2002).  

I mitten på 1900-talet ansågs ett dödfött barn som en ”icke-händelse” där föräldrarna varken 

fick se eller begrava barnet. Känslomässig bindning ansågs inte finnas och därmed inte någon 

grund för sorg. Föräldrarna uppmanades glömma bort barnet och rekommenderades att 

försöka bli gravida så fort som möjligt. Under förlossningens slutskede ansågs det mest 

skonsamt att söva kvinnan med lustgas och kvinnan blev avskärmad för att inte råka se eller 

komma i kontakt med barnet (Rådestad, 1998).  

Under 1940-talet påbörjades uppbyggnaden av mödrahälsovården i Sverige. Genom 

regelbundna hälsokontroller kunde tidiga tecken på IUGR på barnet upptäckas (Rådestad, 

1998) genom att rutinmässigt mäta symfys-fundus mått, identifiera riskgrupper för IUGR 

samt erbjuda ultraljudsundersökning (SFOG, 2002). Ultraljudsscreening för att upptäcka 

IUGR anses enligt Pásztor et al. (2014) ha en betydande roll för att förebygga IUFD. Även 

Lawn et al. (2011) påstår att god mödrahälsovård är nödvändig i ett försök att förhindra 

IUFD. Under 2000-talet utvecklades Mindfetalness som metod för att lära känna barnets 

rörelsemönster (Rådestad, u.å.). I en studie av Malm, Rådestad, Rubertsson, Hildingsson & 

Lindgren (2014) uppges gravida kvinnor föredra Mindfetalness jämfört med andra metoder 

för att lära känna barnets rörelsemönster (a.a.). Metoden upplevs positiv i syfte att erhålla 

kunskap om barnets rörelser och hjälper kvinnorna att kommunicera och skapa en relation 

med det ofödda barnet. Mindfetalness uppges också skapa lugn (Akselsson, Georgsson, 

Lindgren, Pettersson & Rådestad, 2017; Malm et al., 2014) och mindre oro hos gravida 

kvinnor (Akselsson et al., 2017).  

I en nyligen publicerad studie från Sverige rekommenderas igångsättning för fullgången 

graviditet i vecka 41+0 eller tidigare då det kan vara en av få interventioner som kan minska 

antalet IUFD (Wennerholm et al., 2019). Detta är ett tidigare omtalat ämne som diskuterats 

och vidare forskning i området har rekommenderats (SFOG, 2002).  

2.5 Föräldrars upplevelser  

Barnmorskans inkännande personlighet och vänliga bemötande kan skapa kärleksfulla och 

tröstande minnen, och därmed hjälpa till att etablera barnets plats i familjen samt hjälpa till 

med sorgeprocessen (O´Connell, Meaney & O´Donoghue, 2016). Mödrar förmedlar negativa 

känslor när vårdpersonal inte uppmuntrar patientparet att umgås med barnet och många 

föräldrar upplever ånger över att inte ha fått vara med vid efterskötningen (Nordlund et al., 

2012). 

Att föda ett barn, oavsett om barnet föds död eller levande, upplevs som en stor händelse i 

livet (Nordlund et al., 2012). I kvalitativa studier förmedlar mödrar sorg och önskar 

erkännande av barnet och den egna förlusten (Nordlund et al., 2012; Shakespeare et al., 
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2019) samt förklaring till varför barnet dött intrauterint (Sereshti., 2016). Att behandlas med 

värme och vänlighet beskrivs, enligt en irländsk studie, som den viktigaste faktorn för att 

förbättra familjers upplevelse av IUFD. Andra viktiga faktorer som framkommer är 

interaktion med vårdpersonal, tiden med barnet och att erhålla tydlig information 

(O´Connell et al., 2016). Tillgången till lämpligt stöd är begränsad med anledning av brist på 

utbildad och erfaren personal, brist på tillräckliga resurser och/eller vårdpersonalens 

misslyckande till att identifiera stödbehov hos patientparet (Shakespeare et al., 2019). Många 

kvinnor uttrycker missnöje med kvalitén på vården som gavs, innehållande försummelse, 

okänslighet, dåliga attityder och dålig kommunikation från vårdpersonal (Sereshti et al., 

2016).  

För att säkerställa att vårdpersonal arbetar enhetligt och individanpassat, med fokus på 

kvalité, förmedlas behov av personalutbildning (O´Connell et al., 2016) och det uppges 

finnas behov av specifika riktlinjer och utbildning för att erhålla specialiserad vård 

(Shakespeare et al., 2019). I en engelsk studie framkommer att kvinnor önskar få individuell 

information gällande framtida graviditeter och psykologiskt stöd (a.a.). Kontinuitet i vården 

och uppföljning anses vara viktigt (O´Connell et al., 2016; Sereshti, 2016) men förbättringar 

behövs gällande när och vilken information som ges (O´Connell et al., 2016). Det uppges 

finnas behov av att träna all personal i empati och kommunikation (Sereshti, 2016; Siassakos 

et al., 2018).  

Föräldrar som får se eller hålla barnet upplever att det hjälper att få insikt om förlustens 

äkthet. I detta avseende besitter vårdpersonalen huvudansvar att se till så det sker. Det anses 

också positivt att få möjligheten till att skapa minnen av barnet i form av bilder, hårlock samt 

hand- och fotavtryck (Martinez-Serrano, Pedraz-Marcos, Solis-Muñoz & Palmar-Santos, 

2019). 

I en studie av Erlandsson, Warland, Cacciatore & Rådestad (2012) framkommer att kvinnor 

som erbjuds barnet naturligt, utan att tillfrågas om önskan att hålla barnet, upplever 

situationen mer bekväm och mindre skrämmande än kvinnor som blir tillfrågade om önskan 

att hålla barnet (a.a.). Föräldrar uppskattar personal som visar vänlighet och professionalitet 

samt respekt för det dödfödda barnet (O´Connell et al., 2016) genom att hantera barnet 

försiktigt och på samma sätt som ett levande barn (Downe, Schmidt, Kingdon & Heazell, 

2013; Nordlund et al., 2012).  

2.6 Barnmorskans roll 

Kvinnor har hjälpt varandra med barnafödandet genom tiderna och redan i slutet av 1500-

talet bildades den första kyrkoordningen för barnmorskor. Collegium Medicum (föregångare 

till Socialstyrelsen) bildades 1663 och utbildade professionella barnmorskor har funnits i 

Sverige sedan 1700-talet (Svenska Barnmorskeförbundet, 2018a). Tidigare kallades 

barnmorskan för jordemor, jordgumma eller hjälpgumma (Svenska Barnmorskeförbundet, 

2018b) och har i huvudsak arbetat med förlossningar, men idag är uppgifterna betydligt fler 

(Wiklund, 2016). Ordet ”Midwife” är engelska och betyder ”med kvinnan” vilket lyfter fram 

hur barnmorskans relation till kvinnan bör vara. Den professionella barnmorskan bör vara 
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öppen för och ta del av kvinnans berättelse, önskemål och situation för identifiering av behov 

(Berg, 2016). Den gravida kvinnan bör erbjudas möjlighet att beskriva upplevelser av 

graviditeten och få relevanta förklaringar med hjälp av barnmorskans förståelse och kunskap 

(Larsson, Wärnås & Näsman, 2017). Barnmorskor bör stärka varandras självkänsla när det 

anses nödvändigt samt stödja varandra i den professionella verksamheten. Professionella 

kunskaper bör användas för att stärka en säker förlossningshandläggning i alla miljöer samt 

handlägga komplicerade förlossningar tillsammans med andra professioner (Svenska 

Barnmorskeförbundet, 2018c). 

Det personliga mötet är kärnan i barnmorskans profession, där relationen är verktyget i det 

vårdande och hälsofrämjande arbetet, och utgör grunden för hälsa och välbefinnande (Berg, 

2016). För att bidra till god och säker vård arbetar barnmorskan utifrån 

kompetensbeskrivningen för legitimerade barnmorskor, där förtydligande av barnmorskans 

roll, professionella kunskap och kompetens beskrivs. Grunden till kompetensbeskrivningen 

är den internationella etiska koden (ICM) som baseras på ömsesidig respekt, tillit och tar 

hänsyn till varje människas eget värde (Svenska Barnmorskeförbundet, 2018c). 

Barnmorskans yrkesutövande styrs av fyra huvudområden, barnmorskans professionella 

relation, barnmorskans verksamhetsområde, barnmorskans professionella ansvar och 

utveckling av kunskap inom arbetsområdet (Svenska Barnmorskeförbundet, 2018b).  

2.6.1 Barnmorskans vårdande roll i samband med IUFD 

Att förmedla budskapet till föräldrarna att det väntande barnet dött är svårt (Ravaldi et al., 

2018; Rådestad, 2016) och mötet med föräldrarnas reaktioner kan upplevas krävande. Det är 

viktigt att vårdpersonal talar direkt till föräldrarna och att det finns tydlig kommunikation, 

vilket ökar föräldrarnas kontroll över situationen (Rådestad, 2016). För att förbättra familjers 

välbefinnande är viktiga och centrala faktorer att vårdpersonalen är stödjande, validerande, 

empatiska och ger tydlig och förståelig information med hänsyn till tidpunkt. (Peters, Lisy, 

Riitano, Jordan & Aromataris, 2015). En viktig roll barnmorskan har är att förbereda 

föräldrarna inför barnets ankomst. Individanpassad och tydlig information bör erbjudas om 

hur barnet kan förväntas se ut om avvikelser tidigare identifierats. Det är viktigt att 

barnmorskan är lyhörd för föräldrarnas behov och ger stöttning om hur tiden tillsammans 

med barnet kan spenderas (Peters et al., 2015; Rådestad, 2016). Diskussioner med 

föräldrarna influerar mer än personalen tror (Siassakos et al., 2018).  

Handhavandet av en förlossning när ett barn dött intrauterint sker oftast på samma sätt när 

barnet föds levande. Syftet med förlossningsvården vid IUFD är att bekräfta föräldraskapet 

till det döda barnet (Rådestad, 2016). Kontinuerligt stöd uppges vara en av de absolut 

viktigaste faktorerna för att erhålla en positiv förlossningsupplevelse (Lundgren, 2010). Det 

anses också särskilt viktigt när komplikationer under graviditeten uppstår (Larsson, Wärnå & 

Näsman, 2017) och barnmorskan beskrivs besitta en stödjande funktion i vården av IUFD 

(Martinez-Serrano et al., 2019).  

Ravaldi et al., (2018) beskriver att majoriteten av barnmorskorna i en studie har intresse av 

att medverka vid kontinuerliga utbildningstillfällen för att förbättra vården kring IUFD. Det 

framkommer avsaknad av utbildning, både kliniskt och emotionellt, för förmågan att hantera 
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svåra situationer på förlossningen (McNamara et al., 2017; Ravaldi et al., 2018; Shakespeare 

et al., 2019). I kontrast till detta menar Wallbank & Robertson (2013) att utbildning inte är en 

skyddande faktor mot stress och detta måste tas hänsyn till tidigt i karriären. Bristfälliga 

copingstrategier försvårar hanteringen av stressfyllda situationer och därmed blir personalen 

mer sårbara. Identifiering av stress i tidigt stadie leder till normalisering av känslomässiga 

reaktioner (a.a.). I en skotsk studie har Hollins Martin, Robb & Forrest (2016) undersökt 

barnmorskestudenters synsätt avseende vården av IUFD. I resultatet framhålls att 

förberedelse genom utbildning inte frambringar självsäkerhet och trygghet i vården av par 

som förlorat ett barn. Det är erfarenheten av deltagandet som genererar trygghet och det 

anses vara väsentligt att praktiskt medverka vid vården så tidigt som möjligt för att erhålla 

självsäkerhet och kompetens (a.a.). Barnmorskors önskemål är att få debriefing med nära 

kollegor så fort som möjligt för att kunna hantera de egna känslorna (Kerkman et al. 2019; 

McNamara et al., 2017) för att därmed öka kvalitén på vården (Wallbank & Robertson, 2013). 

Stöd från nära kollegor anses ha stor betydelse för välmåendet (Kerkman et al. 2019). 

Vårdpersonal kan frambringa bättre och mer meningsfull vård till föräldrar om det finns 

tillgång till utbildning och stöd. Detta för att utveckla egna kunskaper och färdigheter samt 

för att kunna hantera egna känslor samt rollen som barnmorska (Peters et al., 2015). Trots 

att personal har de bästa intentionerna så håller inte vården alltid måttet (Siassakos et al., 

2018). I en studie av Ravaldi et al., (2018) betonas vikten av riktlinjer för att kunna erbjuda 

stöd till familjer som förlorat barn i IUFD.  

Många barnmorskor uttrycker känslomässig involvering (Ravaldi et al., 2018) och tvivel på 

den egna professionella förmågan att kunna hantera IUFD följt av den sorg som medföljer, 

vilket även leder till att vissa väljer att byta arbetsplats (McNamara et al., 2017). 

Barnmorskor uppger att IUFD påverkar personligt och privat i kontrast till när barnet föds 

levande. Samtidigt som barnmorskorna vårdar kvinnan och familjen ska också egna känslor 

hanteras, vilka kan upplevas intensiva och överväldigande. Barnmorskor upplever ofta sorg, 

men sorgen ses inte som barnmorskornas och bör därför inte visas öppet (Jones & Smythe, 

2015).  

2.7 Teoretisk referensram 

Modellen ”Att stödja och stärka” valdes som teoretisk referensram med anledning av att 

barnmorskans professionella förhållningssätt blir särskilt viktig när förlossningen avviker 

från det normala. Berg (2010a) menar att barnmorskan behöver se förlossningen som en 

naturlig, fysiologisk och känslomässig process även vid avvikande situationer. Det normala 

bör understödjas men utmaningen är att hitta balans mellan det normala och det avvikande. 

Oavsett situation är barnmorskans ansvar att ge stöd i föräldraskapet samt bedriva god vård 

för kvinnor (a.a.). Lundgren (2010) beskriver att vårdandet är uppdelat i naturligt och 

professionellt, där det naturliga vårdandet finns inbyggt hos människan. Det professionella 

vårdandet utövas i ett yrke där kontakt, specifik kompetens och vårdande bygger en bro 

mellan barnmorska och patient. Vid avsaknad av professionellt vårdande byggs istället en 

vägg upp bestående av likgiltighet, brist på kompetens eller kontaktbrist. Barnmorskan 

behöver respektfullt ta hänsyn till kvinnans gränser och genom närvaro i 
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förlossningsförloppet stödja kvinnan i att möta det okända (a.a.) exempelvis genom att 

främja fysisk närvaro mellan mor och barn vilket skapar positiva moderskänslor (Berg, 

2010a). Det professionella vårdandet påverkas också av sociala relationer med kollegor, 

chefer, andra patienter och även privata relationer vilket leder till att det inte alltid finns 

förutsättningar för att vårdande ska äga rum (Berg, 2010b). Bristfällig fokus hos 

barnmorskan kan skapa känslor av bristande respekt och kränkt värdighet hos kvinnor. 

Kvinnor som genomgår en svår förlossning har ökat behov av bekräftelse och kontinuerligt 

stöd för att skapa kontroll över situationen. Vid bristande bekräftelse kan känslor av 

ensamhet, stress, overklighetskänslor och besvikelse uppstå. Känslomässig och fysisk närvaro 

är viktigt för kvinnan och genom att barnmorskor kompletterar och ger stöd till varandra, 

kan möjlighet till mer närvaro erbjudas (Berg, 2010a). Barnmorskan har ansvar att stödja 

kvinnan och partnern att känna mening i den specifika situationen. Vidare bör en 

professionell vårdare ha ett livsvärldsperspektiv och erbjuda individuellt anpassad vård 

utifrån föräldrarnas behov och egna förutsättningar, vilket är en premiss för att vårda hela 

människan (Berg, 2010b).  

2.8 Problemformulering  

Barnmorskans vårdande roll innebär att stödja och stärka föräldrapar i alla situationer, även 

i det avvikande och svåra. Att förlora ett barn i IUFD är en tragisk händelse som påverkar alla 

som kommer i kontakt med det inklusive barnmorskan, inte enbart i professionen utan även 

privat. I många samhällen är IUFD fortfarande osynligt, men verkligt för alla som drabbas. 

Att föräldrar känner oerhörd sorg när det väntade barnet dör intrauterint är välkänt. Tidigare 

forskning fokuserar på föräldrars upplevelser och känslor, men på vilket sätt barnmorskan 

och det professionella förhållningssättet påverkas beskrivs inte i lika stor utsträckning. Det 

saknas även omfattande mängd tidigare forskning som beskriver barnmorskors stödbehov i 

samband med IUFD. Genom resultatet i detta arbete, är förhoppningarna att kunna bidra till 

ökad förståelse och kunskap avseende barnmorskans egna erfarenheter i mötet med IUFD. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter avseende intrauterin fosterdöd före, under 

och efter förlossningen. 
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4 METOD 

4.1 Design 

Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats utfördes med syftet att samla information från 

empiri. Kvalitativ metod syftar till att finna mening och upptäcka multipla sanningar, inte 

generalisera till hela populationen (Polit & Beck, 2012). Syftet vid induktiv ansats är att 

förutsättningslöst analysera texter baserade på människors upplevelser. Den kvalitativa 

innehållsanalysen fokuserar på tolkning av texter och är användbar inom olika 

forskningsområden (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

4.2 Urval 

Avdelningschefen på förlossningsavdelningen i en mellanstor stad i Sverige kontaktades 

initialt via e-post där skriftlig information om undersökningen bifogades (se Bilaga A). 

Kontakt erhölls därefter via telefon varpå undersökningens utförande godkändes samt en 

planering för intervjuerna utformades.  

Urvalet var till största del strategiskt då skillnader i ålder och antal yrkesverksamma år 

eftersträvades. Detta för att uppnå så stor variation som möjligt vilket är önskvärt i 

kvalitativa studier (Trost, 2010). Deltagare valdes ut i samarbete med avdelningschef. 

Snöbollsurval utfördes vid ett tillfälle då en barnmorska, i samband med den egna intervjun, 

tillfrågade en kollega om deltagande i undersökningen. Inklusionskriterier för deltagande var 

barnmorskor som haft huvudansvaret vid IUFD före, under och/eller efter förlossning. 

Exklusionskriterier var barnmorskor som medverkat vid IUFD men utan huvudansvar. 

Sammanlagt deltog elva barnmorskor.  

Sammanställning av deltagarna finns presenterad i tabellen (Tabell 1) nedan. 

Tabell 1: Sammanställning över deltagarna. 

Ålder Kön 
Antal 

yrkesverksamma år 

Antal medverkade 

tillfällen vid IUFD 

27–59 år Kvinnor 7 månader – 30 år 1–>20 

4.3 Datainsamlingsmetod 

En semistrukturerad intervjustudie med öppna frågor utfördes och som stöd användes en 

intervjuguide med inledande frågeställningar samt stödfrågor (se Bilaga B). Vid kvalitativa 

intervjuer bör en intervjuguide med korta frågor och stora delområden eftersträvas för att i 

möjligaste mån låta deltagaren fritt berätta om egna erfarenheter (Trost, 2010). Vid 

användande av semistrukturerade frågor bör intervjuaren vara närvarande och ställa 
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följdfrågor för att erhålla svar som svarar mot syftet (Polit & Beck, 2012). Författarna 

strävade efter att inte använda förförståelse vid utformningen av intervjufrågorna. En 

pilotstudie utfördes med syfte att se över giltigheten och utföra eventuella korrigeringar, 

vilket inte visades vara nödvändigt, varpå pilotstudien inkluderades i analysen. 

4.4 Genomförande 

Intervjuerna utfördes i en närliggande lokal utanför förlossningsavdelningen samt i ett rum 

inne på avdelningen. Det optimala är en lugn omgivning utan störningar, men är inte alltid 

möjligt (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna utfördes under fem arbetsdagar i anslutning till 

skiftbytet för att underlätta medverkan för både deltagare och verksamheten. Vid samtliga 

intervjuer, förutom intervju tio och elva, deltog båda författarna och alternerade mellan att 

ha en mer aktiv respektive passiv roll under intervjun. Intervjuerna spelades in på två 

mobiltelefoner med kodlås för att obehöriga inte skulle få tillgång till materialet. Intervjuaren 

transkriberade det inspelade materialet samma dag för att analysera intervjuteknik och 

utföra eventuella förbättringar inför nästa intervjutillfälle. Detta stöds av Polit & Beck (2012) 

som menar att det är värdefullt att materialet fångas upp i nära anslutning till intervjun 

(a.a.). Rekryteringsmålet var att erhålla tio deltagare, men ytterligare en deltagare önskade 

medverka vilket upplevdes positivt. Det medförde att intervju nummer tio och elva 

genomfördes med en intervjuare närvarande, utan observatör. Intervjuerna varade mellan tio 

och 25 minuter. Medeltiden per intervjutillfälle var 14 minuter där endast effektiv intervjutid 

är inräknad.  

4.5 Analysmetod  

En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats utfördes med syftet att integrera och 

organisera det transkriberade materialet (Polit & Beck, 2012). Innehållsanalysen har utförts 

med stöd av Lundman & Hällgren Graneheims (2017) beskrivning där innehållet tolkats och 

kategoriserats då fokus vid kvalitativ innehållsanalys innebär att identifiera likheter och 

skillnader i textinnehållet (a.a.). Det transkriberade materialet lästes igenom enskilt och 

meningsenheter identifierades och diskuterades gemensamt. Avsikten var att selektera lagom 

stora meningsenheter för att identifiera kärnan i innehållet (se exempel i Tabell 2). Därefter 

kondenserades meningsenheterna vilka skapade koder som sedan färgkodades efter 

gemensamt innehåll. Koderna bildade slutligen flertalet kategorier och subkategorier där 

innehållet från intervjuerna inte bör passa in i flera kategorier (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). 
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Tabell 2: Exempel utifrån arbetets analysprocess. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

… men det är ju 

svårt, det känns 

ju som att det, jag 

får nog den 

känslan att det 

här kommer bli 

svårt för henne i 

framtiden att 

klara det här …. 

det gör ju ont i en 

att veta att det 

här kommer att 

bli besvärligt. 

Det blir svårt för 

kvinnan i 

framtiden om 

hon inte kan 

hantera 

känslorna, vilket 

gör ont i 

barnmorskan.  

Känslohantering Att hantera 

känslor 

Känslomässig 

påverkan 

Ja men jag 

brukar faktiskt 

säga att… det kan 

låta jätte 

jättekonstigt men 

jag tar dem gärna 

och jag ser det 

lite som en 

förmån när man 

får dem 

patienterna. 

Ser det som en 

förmån att bli 

tilldelad 

patienterna. 

Förmån Möten som sätter 

spår 

Innebörden av 

tidigare 

händelser 

4.6 Forskningsetiska överväganden  

Ansökan om etikprövning av examensarbete skickades till handledaren som godkände 

arbetets genomförande. Etiska aspekter har beaktats under arbetets utformning, där 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer ligger till grund. Fyra grundläggande huvudkrav 

för individskydd är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Informationskravet har beaktats genom att informera berörda deltagare muntligt och 

skriftligt angående syftet samt villkor för deltagande. Samtyckeskravet har beaktats utifrån 

inhämtande av samtycke från deltagarna genom att skriva under samtyckesblankett (se 

Bilaga C). Information erhölls om frivillighet till medverkan och rätten att avbryta 

deltagandet när som helst, utan att ange specifik anledning eller erhålla negativa påföljder. 

För att uppfylla konfidentialitetskravet förvarades all inhämtad information på 

mobiltelefoner med kodlås som skydd för att inte ge obehöriga möjlighet att ta del av 

materialet. Avidentifiering av deltagarna utfördes med siffror som endast författarna har 
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vetskap om. Där personliga historier skildrades avstod författarna att i detalj beskriva 

händelsen för att försvåra identifiering av enskild individ. Författarna har inte för avsikt att 

använda materialet till annat än arbetets syfte vilket uppfyller Nyttjandekravet. 

5 RESULTAT  

Dataanalysen resulterade i tre kategorier och tio subkategorier som presenteras nedan 

(Tabell 3). Barnmorskorna kände empati med paren, men behöll alltid ett professionellt 

förhållningssätt. Varje möte genererade ny erfarenhet som skapar trygghet i 

barnmorskeprofessionen. Med riktlinjer, kollegialt stöd och möjlighet till personlig 

utveckling var verksamhetens stöd en förutsättning för att barnmorskorna skulle ha potential 

att behålla professionaliteten i yrkesrollen.   

Tabell 3: Sammanställning över kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

 

 

Känslomässig påverkan  

Den första kontakten är minnesrik 

Att behålla professionalitet 

Att göra skillnad  

Sorgen är tung att bära  

Att hantera känslor 

 

Innebörden av tidigare händelser 

 

Möten som sätter spår 

Egna erfarenheter som sätter spår 

 

Stödjande funktioners betydelse 

inom verksamheten 

Vikten av kollegialt stöd 

Känslan av trygghet har betydelse  

 Hjälpsamt att få stöd av utarbetade 

handlingsplaner 
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5.1 Känslomässig påverkan  

Barnmorskorna uttryckte att det var sorgligt när ett barn dött intrauterint. Det var inte bara 

föräldrarna som påverkades av sorgen, utan även barnmorskorna. Det framkom att 

barnmorskorna alltid behöll professionaliteten, oavsett hur svår situationen upplevdes. 

Denna kategori genererade fem subkategorier; Den första kontakten är minnesrik, Att 

behålla professionalitet, Att göra skillnad, Sorgen är tung att bära samt Att hantera 

känslor. 

5.1.1 Den första kontakten är minnesrik  

Barnmorskorna beskrev att det första mötet med IUFD var minnesrik och känslosam ”Jag 

minns min allra första, den minns man ju mest kanske…” (BM11), ”Jag kommer speciellt 

ihåg den första jag förlöste” (BM7). 

Det framhölls att den första kontakten med en förlossning där barnet dött intrauterint kunde 

upplevas som nervös och jobbig. Det kunde finnas rädsla inför hur barnet skulle se ut och 

den egna reaktionen. Att kännas tagen av situationen försvårade stödet till familjen, och 

tankarna om den egna prestationen kunde vara svåra att släppa. Som både ny barnmorska 

och att bistå vid IUFD för första gången kände barnmorskorna lättnad över att ha klarat av 

det. 

Till en början tror jag att jag kände en lättnad över att, att jag nånstans klarat av det och att jag 

tyckte att det vart bra… jag kunde inte känna att jag hade gjort fel på nåt sätt eller att jag hade 

sagt fel eller nånting, för man är ju väldigt rädd för och liksom klampa dem på tårna, säga fel 

saker… så att till en början tror jag att det var mest lättnad att allt blivit bra faktiskt. (BM5) 

Det framkom att det var en gynnsam erfarenhet att ha fått vara med vid IUFD tidigt i 

professionen för att eliminera eventuella rädslor. 

Vidare beskrevs en första kontakt med IUFD som upplevdes traumatisk på grund av att 

kvinnan kom in med krystvärkar och inte hade vetskap om att barnet dött. Det blev en kamp 

mot klockan då personalen ville hinna förmedla till paret att barnet inte levde. Det krävdes 

mental förberedelse och som oerfaren, en påminnelse om att IUFD inte är en normal 

förlossning1.  

5.1.2 Att behålla professionalitet 

Medverkan vid IUFD beskrevs som annorlunda jämfört med en förlossning där barnet lever. 

Det upplevdes som en tyngd, lugn och sorg där barnmorskorna lyckats behålla 

professionaliteten hur svår situationen än upplevdes. IUFD beskrevs som fina möten som 

påverkade barnmorskorna känslomässigt på ett annat sätt än vid en normal förlossning. 

 

1 Med normal förlossning avses förlossning där barnet föds levande. 
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Jag tänker ju inte liksom att ve och fasa nu ska jag göra det här, utan jag går ju in liksom med 

själ och hjärta att nu ska vi ta hand om dem här på bästa sätt, så tänker jag. Självklart kan det 

ju kännas i hjärtat så men man är ju ändå professionell… (BM11) 

Barnmorskorna upplevde flertalet känslor i mötet med paren, men behöll ändå ett 

professionellt förhållningssätt för att erbjuda bästa möjliga vård. Känslorna fick inte ta över 

föräldrarnas sorg och barnmorskorna fick många gånger tränga undan egna känslor för att 

inte bli personligt involverade. Det beskrevs att det inte var förrän tre dagar senare, under en 

ledig dag, som känslorna gav uttryck. Vidare framhölls det att barnmorskorna redan vid 

arbetspassets början valde att åsidosätta egna känslor för att behålla professionaliteten i 

situationen.  

Att komma nära gav en varm känsla och trots att det upplevdes tufft så var barnmorskorna 

tvungna att agera professionellt. Barnmorskorna var förstående för parets känslor och 

reaktioner, vilka kunde hanteras av barnmorskorna. Det ansågs vara bättre att reagera än att 

inte reagera alls. ”… vi såg ju att det var en ilska av förtvivlan, lite så. Eh, så det var ju bara 

att stå och ta emot och lyssna… i stort sett” (BM3). När föräldrar upplevde det väldigt tungt, 

bidrog det till ökat engagemang från barnmorskorna.  

Att vara närvarande beskrevs som viktigt, oftast räckte det med att bara finnas till. Det 

framkom att barnmorskorna bör vara inkännande och lyhörda för situationen samt för parets 

önskemål och olika behov, där den födande kvinnans behov prioriteras. Vikten av att stödja 

föräldrarna betonades och att inte vara rädd för att våga tala, informera och möta parets 

känslor. Det professionella stödet från barnmorskorna upplevdes vara särskilt viktigt för 

parets sorgeprocess. Det ansågs också vara väsentligt att inte göra situationen konstlad, utan 

framhäva det naturliga genom att förmedla möjligheten att ta upp barnet som patientparet 

tänkt göra vid en normal förlossning.  

5.1.3 Att göra skillnad 

IUFD beskrevs som baksidan med jobbet och att barnmorskorna behöver hitta ett sätt att 

hantera det. Att tillåtas reagera känslomässigt och få tid till självreflektion leder till ökad 

personlig utveckling. Det uppgavs vara en sorglig händelse som påverkade barnmorskorna, 

men upplevelsen av att kunna göra skillnad uppstod, exempelvis genom att lugna med hjälp 

av små insatser.  

Våran roll är ju verkligen att göra det så bra som det kan bli när det har blivit det värsta 

tänkbara utfallet. Så kan det ändå bli ett minne som man kan få bära, ett bättre minne än vad 

det skulle kunna vara om inte vi fanns som personal och hjälpte till. (BM6) 

Det förmedlades att det inte går att påverka utfallet när barnet redan dött intrauterint, men 

för att kunna göra skillnad för patientparets upplevelse, tydliggjorde barnmorskorna vikten 

av att göra upplevelsen så fin som möjligt ”mitt mål är att är att det här ska ju bli en så fin 

stund som det bara går, för det här är ju det enda som de har tillsammans med sitt barn…” 

(BM3).  
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Det upplevdes vara lättare att hantera IUFD efter att ha medverkat vid flertal tillfällen, men 

det förmedlades även att hanteringen inte får bli rutinmässig och vikten av närvaro 

betonades. Det uppstod en känsla av att ha en större uppgift och att göra mer nytta till 

skillnad från en normal förlossning. Känslan av att göra skillnad upplevdes berikande. 

Barnmorskorna beskrev också tacksamhet över att få vara ansvarig och att det upplevdes 

positivt att bli tilldelad patienterna, vilket inte föreföll skrämmande och barnmorskorna 

mådde heller inte dåligt över det.  

Jag tar mig gärna an de här patienterna för att de berör ganska mycket. Och jag tycker att det 

är viktigt att de får ett… att de får ett bra bemötande och upplevelse. Även fast det kanske är 

de sorgligaste dagarna i ens liv så vill jag ändå att det ska bli så bra som möjligt. (BM10) 

Barnmorskorna förmedlade en känsla av empati i mötet med paren. Barnmorskorna blev 

berörda, ödmjuka och delaktiga i parets sorg. Uppföljning av att patientens sorg var sund, 

framhävdes som den viktigaste aspekten för barnmorskorna och den bekräftelsen var också 

den mest hjälpsamma återkopplingen. Genom bekräftelsen uppstod känslan av att ha lyckats 

göra skillnad. Barnmorskorna upplevde flera olika känslor efter arbetspassen. Ofta kändes 

det väldigt bra och en upplevelse av att ha utfört ett lyckat arbete uppstod, vilket medförde 

att dagen kunde avslutas med en positiv känsla i kroppen.  

5.1.4 Sorgen är tung att bära  

Det beskrevs som en påtaglig känsla och en stark upplevelse att bistå vid IUFD. 

Barnmorskorna upplevde känslomässig involvering som att bli berörd, dämpad och sorgsen 

men känslan var inte förkrossande utan sorglig och tung att bära. Att bistå vid IUFD och bara 

ha ett patientpar upplevdes som mer tärande än att ha flera normala förlossningar. 

Barnmorskorna uppgav också en känsla av ödmjukhet inför livet.  

… Man kan känna sig lite tung i sinne så …. Men det blir ju väldigt intensivt efter en sån här 

dag… som sagt, man går hem, man kramar om sina barn lite extra… man är väldigt tacksam 

över det man har och känner att livet är inte självklart. (BM8) 

Vid en förlossning där barnet dött intrauterint kom barnmorskorna väldigt nära paret och 

involverades känslomässigt ”… man blir nästan som en del i den här speciella bubblan som 

är…” (BM9), vilket beskrevs vara en personlig sorg och tungt att bära. I vissa fall var det svårt 

för barnmorskorna att hålla tillbaka egna känslor. Att bistå vid IUFD uppgavs vara en 

onormal situation som var svår att bli van vid.   

Ett tillfälle beskrevs då all personal på förlossningsavdelningen drabbades av sorg och 

skuldkänslor efter att ett barn dött intrauterint. Igångsättning skedde inte förrän den gravida 

kvinnan uppnått fulla 42 veckor, trots att paret uttryckt vilja till igångsättning tidigare. 

Sorgen upplevdes tyngre när vården hade kunnat agera annorlunda och situationen bidrog 

till att vården gick alla parets önskemål tillmötes. Vidare betonades det känslomässigt 

besvärliga i att en komplikation uppstod under förlossningen, att patientparet fått nog ändå. 

Det beskrevs vara jobbigt att vänta på läkaren för att erhålla konstaterande då ovissheten 

upplevdes som tung att bära både för barnmorskorna och patientparet.  
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Efter arbetspasset beskrev majoriteten av barnmorskorna trötthet, energilöshet och en 

upplevelse av att vara tung i sinnet ”… jag var inte ledsen efteråt, det kommer jag ihåg att 

jag inte var. Men mera att man var väldigt, väldigt trött” (BM7). Det upplevdes väldigt 

intensivt efter arbetspasset och det uppgavs fordras lugn och ro för återhämtning. Det 

upplevdes också väldigt tungt efter att ha vårdat många par med IUFD på bara ett par 

månader. ”Då kände jag att det blev tungt i sinnet… då vart det tungt. Då kände jag att nu 

vill jag ha lite paus från det och ha lite friskt ett tag” (BM8). Det beskrevs vara svårare att 

släppa taget om dessa patientpar jämfört med patienterna vid normala förlossningar.  

5.1.5 Att hantera känslor  

Barnmorskorna beskrev att det var svårare att hantera patientpar som inte visade någon 

reaktion jämfört med par som var ledsna eller arga. Det upplevdes svårt att släppa taget om 

patientparet och det blev också svårare med uppföljning, vilket ansågs vara en viktig del i 

processen.  

Det beskrevs lättare att hantera både de egna känslorna samt patientparets känslor, när det 

fanns en orsaksförklaring i kontrast till när det inte hittades något fel på vare sig mor eller 

barn. Det upplevdes också lättare när det fanns en föraning, exempelvis minskade 

fosterrörelser. 

Ofta har man ju intrauterina där man aldrig hittar nån anledning och där man kanske är 

fullgången och allting har varit bra… och så dör bebisen. Det blir så svårt att förstå. Det är ju 

svårt att förstå för föräldrarna, men det är ju svårt att förstå för oss också. (BM8) 

Barnmorskorna beskrev att det ibland krävdes mental förberedelse inför ett arbetspass med 

IUFD, för att kunna hantera egna och patientparets känslor. Medverkan under förlossningen 

krävde mer känslomässigt engagemang och energi samt att efterskötningen krävde mer av 

barnmorskorna för att kunna ge så god vård som möjligt. När patientparet hade en stark 

religiös eller kulturell övertygelse ansågs det vara enklare för barnmorskorna att kunna 

hantera patientparets känslor.  

Det beskrevs att det inte alltid upplevdes utmattande att vårda par som drabbats av IUFD, att 

det kunde vara jobbigare att hantera missnöjda föräldrar till levande barn. Det upplevdes 

värre när ett barn dör under förlossningen jämfört med IUFD för att det sistnämnda inte går 

att påverka.  

Det framhölls en känsla av maktlöshet i situationer som var svåra att hantera för både 

kvinnan och barnmorskorna.  

… en sån fruktansvärd ångest som man skulle försöka hantera liksom. Hon hade ju dödsångest 

när hon skulle föda fram barnet… man är ju maktlös liksom, fast man får ju bara stå och svälja 

den här ångesten och bara finnas där för dem liksom. Man kan ju inte göra något annat, men 

det är jättetufft faktiskt. (BM2) 

När nyförlösta kvinnor inte kunde hantera efterskedet och inte kunde släppa taget om det 

som hänt, betonade barnmorskorna att det upplevdes smärtsamt och svårare att hantera.  



16 

5.2 Innebörden av tidigare händelser 

Barnmorskorna beskrev en personlig påverkan av alla olika möten med par som genomlidit 

IUFD och att erfarenheterna som barnmorskorna besitter sedan tidigare skapade trygghet. 

Denna kategori resulterade i två subkategorier; Möten som sätter spår och Egna 

erfarenheter som sätter spår.  

5.2.1 Möten som sätter spår 

Barnmorskorna uppgav att vissa patientpar aldrig glöms bort ”nu finns ju vissa sådär som 

man aldrig kommer att glömma bort liksom” (BM4), att det var möten som satte spår. Det 

uppfattades som en onaturlig situation och en utmaning att möta patientpar i sorgen som 

uppstått efter att ett barn dött intrauterint. Känslor av att vara gripen och inspirerad av 

kvinnors styrka i svåra situationer framhölls. 

Det är både sorg men också en inspirerande styrka att se vad kvinnor kan klara av, och lite 

befriande också den här inställningen att inte kämpa emot livet. Utan en del saker händer som 

man inte rår över och att kunna acceptera det trots att jag inte vill det. (BM8) 

Barnmorskorna uppgav att patientparet fanns med i tankarna några dagar efteråt och att det 

föreföll naturligt. Det framkom att det ibland fanns möjlighet att få ta del av avslut i form av 

dop eller namngivning, vilket upplevdes stort. Vidare betonades att personkemin var 

essentiell och skapade trygghet. Nära och öppen kontakt ledde till bättre hantering och 

bearbetning av situationen för både barnmorskorna och patientparet samt att paret 

uppfattade given information lättare.  

Barnmorskorna beskrev att det var en ynnest och förmån att ta del av familjernas 

sorgearbete. Mötena upplevdes givande och en känsla uppstod av att vara utvald, 

betydelsefull och viktig.  

Den kramen man får när man går hem är ju obeskrivlig som tack för att man ändå har varit 

med i den här svåra stunden. Det är en mycket starkare, varmare och betydelsefullare kram 

för mig som personal än nån som tackar för en bra förlossning, för då förstår man ju att det 

var väldigt värdefullt för nån som har jättesvårt. (BM6) 

Olika strategier avseende efterskötning framhölls. Dels där föräldrarnas involvering ansågs 

viktig för sorgeprocessen och där barnmorskorna värderade att utföra vägning, mätning och 

att skapa minnen av barnet tillsammans med patientparet ”… Det gör jag gärna ihop med 

familjen …. Det känns lite som att det är först då som man har fått varit med dem hela 

vägen” (BM1). Ett annat perspektiv var att efterskötning utan föräldrar upplevdes skonsamt 

för att paret inte ska behöva se saker som kan upplevas svåra att se, exempelvis att det kunde 

komma blod ur näsan på barnet vid vändning eller att huden lossar när gipsavgjutningar 

utförs ”… och då vill man göra sånt i lugn och ro utan att föräldrarna ska behöva se det 

liksom” (BM2).  

Barnmorskorna framförde erfarenheter av olika möten som satte spår. Genom erfarenhet av 

ett tillfälle då barnets huvud stoppat en blödning och därmed räddat mammans liv, 



17 

betonades kontrasterna mellan liv och död. Det beskrevs finnas värme i situationen och inte 

bara sorg. 

Det var ju ändå på nåt sätt glädje, att det var en solskenshistoria i det tråkiga och hemska som 

hände. Men det var ändå så mycket värme i det där och det var inte bara sorg som det varit i 

det andra… Jag gick ändå hem med en känsla att det fanns värme och de mådde ändå bra, 

föräldrarna. (BM10) 

Det beskrevs vara positivt och meningsfullt för barnmorskorna att följa patientparet under 

hela processen vilket även skapade trygghet för paret. Det framkom att det, vid vissa 

tillfällen, upplevdes avlastande när kollegor tog vid i kontrast till andra tillfällen då 

barnmorskorna önskade avsluta förlossningen personligen till följd av den nära kontakt som 

uppstått. Kontinuitet gynnade en god relation och det kunde upplevas svårt att etablera 

kontakt med patientparet vid redan påbörjad förlossning.  

5.2.2 Egna erfarenheter som sätter spår 

Hur barnmorskorna hanterar IUFD uppgavs bero på tidigare erfarenheter och händelser. 

Egna reaktioner och känslor baserat på att som kvinna fött barn och relaterande till egen 

förlust av barn framkom som viktiga perspektiv. Egna förluster satte spår genom att 

patientparen som barnmorskorna mött fanns ofta med i tankarna med funderingar om 

föräldrarnas mående.  

Man tänker ju väldigt mycket på hur dem har det och hur det känns för dem just nu, och jag 

kan till exempel tänka ”hur blir deras jul?”, om det sker såhär vid den här tiden ”hur blir deras 

advent?” (BM6) 

Vid tidigare erfarenheter av dödsfall inom vården, upplevdes IUFD vara jämförbart ”… så blir 

det här ändå på annat sätt liksom, men ändå på samma sätt” (BM9). Erfarenhet av att ha 

egna barn beskrevs sätta spår genom att ge en tyngre känsla och känslomässigt starkare 

reaktion jämfört med att inte ha egna barn. 

5.3 Stödjande funktioners betydelse inom verksamheten 

Barnmorskorna betonade vikten av kollegor för att erhålla stöd och möjlighet att ventilera 

upplevelsen av IUFD på arbetsplatsen. Det uppgavs också att erfarenhet och utbildning 

skapade professionell utveckling där specifika riktlinjer skulle styra arbetet. Tre 

subkategorier uppstod; Vikten av kollegialt stöd, Känslan av trygghet har betydelse och 

Hjälpsamt att få stöd av utarbetade handlingsplaner. 

5.3.1 Vikten av kollegialt stöd 

Möjligheten att kunna ventilera med kollegor i den egna professionen ansågs vara A och O då 

det kunde bli tungt att ta med upplevelsen hem. Samtidigt förmedlades att det upplevdes 
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känslomässigt svårt oavsett. Det uppgavs finnas kollegialt stöd på arbetsplatsen vilket ansågs 

vara betydelsefullt, speciellt som ny barnmorska samt efter första mötet med intrauterin 

fosterdöd.  

… Jag kände att jag hade erfarna kollegor runt om mig, som bara var närvarande utanför 

rummet, och det var en trygghet för mig …. Det är känslomässigt, men det kommer det att 

vara oavsett hur mycket stöd man får. (BM5) 

Vidare beskrevs det vara högt i tak bland personalen på förlossningsavdelningen, vilket 

medförde att barnmorskorna vågade ta plats och efterfråga stöd om behov förelåg. Att få stöd 

även av kurator ansågs vara viktigt samt att samarbete och delat ansvar med andra 

professioner upplevdes positivt.  

5.3.2 Känslan av trygghet har betydelse  

Det uppgavs vara viktigt att ha personliga förutsättningar att handha IUFD, både för 

barnmorskornas skull och för att kunna erbjuda god vård. Det ansågs vara av vikt att 

koordinatorn ställer frågan om barnmorskorna önskade handha patientparet då 

inställningen kunde skiljas åt mellan barnmorskor ”… dels så kan man få vara med och göra 

det så pass bra som möjligt och sen så känner jag mig rätt så trygg i det liksom, i den 

situationen och då blir det inte så svårt…” (BM1). Det uppgavs att trygghet i 

barnmorskeprofessionen gjorde det lättare att hantera IUFD. Vidare beskrevs erfarenhet 

generera kunskap, trygghet och professionell utveckling där barnmorskorna uppmanades att 

inte vara rädda, utan lära av egna erfarenheter. 

… man ska inte vara rädd för det, utan det enda sättet att lära sig och alltså få erfarenhet utav 

det, det är ju också att vara med om det …. Det är ju väldigt svårt att veta hur man ska reagera 

innan man har varit med om det, och det tror jag inte, man ska inte vara rädd för det. (BM4) 

Även om erfarenheten beskrevs som avgörande för att skapa känsla av trygghet, uttrycktes 

önskemål om att verksamheten skulle tillhandahålla längre introduktion inför att handha 

IUFD. Dels för att känna trygghet i att inneha huvudansvar över patientpar som drabbats av 

IUFD, även för att nya barnmorskor kunde uppleva det svårt att säga ifrån om känslan av att 

vara redo saknades. Det beskrevs finnas avsaknad av utbildning inom ämnet redan i skolan 

och under den verksamhetsförlagda utbildningen, vilket medförde känslor av att vara 

oförberedd. Barnmorskorna förmedlade även svårigheter med att skapa mental förberedelse 

genom utbildning, vilket skulle kunna medföra känsla av trygghet inför mötet med IUFD. 

5.3.3 Hjälpsamt att få stöd av utarbetade handlingsplaner 

Det uppgavs vara positivt med utveckling inom vården av IUFD och att det upplevdes vara 

bättre nu än förr. Barnmorskorna beskrev att tillämpningen av utarbetade handlingsplaner 

exempelvis riktlinjer och checklistor var hjälpsamt och hade betydelse för patientparets 

sorgearbete. Det framhölls även att utarbetade handlingsplaner ledde till högre närvaro, mer 

fokus och mindre stress. Riktlinjerna och föräldrarnas behov kom ibland i konflikt med 
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varandra, vilket krävde flexibilitet hos barnmorskorna, för att tillgodose patientparets 

omvårdnadsbehov och verksamhetens krav. 

Barnmorskorna betonade vikten av att vara frånkopplad från övriga vårdlag och bara ha det 

aktuella patientparet under arbetspasset, vilket upplevdes vara A och O för relationen och 

tillgängligheten. Det ansågs också väsentligt för att barnmorskorna skulle slippa pendla 

mellan känslor av glädje och sorg. 

Barnmorskorna uppgav att det fanns, och bör finnas, möjlighet att ventilera på arbetsplatsen.  

Det är inte så att jag går hem och berättar för min familj om vad som hänt på jobbet, det 

stannar ju här. Så det här är ju på nåt sätt nånting som man får ventilera om på jobbet och sen 

det man bär med sig hemma, det måste man ju liksom hantera själv... på nåt sätt. (BM8) 

Det förmedlades också avsaknad av kontinuerliga reflektionstillfällen med en professionell 

handledare, vilket barnmorskorna förmedlade vara hjälpsamt i andra sammanhang på 

förlossningsavdelningen. Önskemål om kontinuerlig reflektion i handlingsplanen uppgavs 

finnas.  

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  

Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats utfördes där intentionen var att utforska vilka 

erfarenheter barnmorskor besitter i mötet med föräldrar som drabbats av IUFD. Det anses 

vara en adekvat metod för att svara mot arbetets syfte och enligt Trost (2010) är kvalitativ 

metod lämplig om syftet är att beskriva upplevda erfarenheter. En alternativ metod hade 

varit fokusgruppsintervjuer för att erhålla större material på kort tid (Polit & Beck, 2012). 

Författarna bedömde att det skulle bli problematiskt att samtidigt erhålla flera barnmorskor 

till förfogande, samt att barnmorskorna kunde upplevas obekväma att besvara frågor då 

området kan upplevas känsligt. Enligt Trost (2010) är det lätt att tystlåtna deltagare hamnar i 

skymundan och vältaliga tar över. Dessutom kan det upplevas svårt att delge känslig 

information (a.a.).  

Ett heterogent urval eftersträvades med variation i ålder och antal yrkesverksamma år. Dock 

resulterade urvalet till ett homogent urval gällande kön, då endast kvinnliga barnmorskor 

fanns att tillgå. Genom kontinuerlig kontakt med avdelningschefen på 

förlossningsavdelningen erhöll författarna hjälp med att välja ut deltagare för dagen. 

Författarna är medvetna om att detta kan ha påverkat deltagarnas vilja att medverka och 

förhindrat att det upplevdes frivilligt att delta. Dock erhöll deltagarna information, både 

skriftligt och muntligt, och det nämndes vid upprepade tillfällen att deltagandet var frivilligt 
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samt att deltagarna hade rätt att avbryta medverkan närsomhelst. Genom att använda till 

största del strategiskt urval, erhölls bred variation på både ålder och antal yrkesverksamma 

år. Lundman & Hällgren Graneheim (2017) belyser att en variationsrik population stärker 

arbetets giltighet (a.a.).  

Författarna valde att genomföra två till tre intervjuer per dag, dels för att det fungerade för 

verksamheten samt för den tidsram som fanns för examensarbetet. För att erhålla material 

med kvalité krävs koncentration och energi, vilket försvåras om författarna känner stress 

eller emotionell involvering (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna spelades in med hjälp av två 

mobiltelefoner, med intentionen att inte förlora material vid eventuella fel under 

intervjuerna. Vid en intervju glömdes flygplansläge på ena mobiltelefonen varpå den började 

vibrera vid inkommande samtal. Inspelningen avbröts och då var det positivt att två 

mobiltelefoner använts. Enligt Polit & Beck (2012) bör intervjuerna spelas in med hjälp av 

välfungerande teknisk utrustning och mobiltelefoner bör stängas av om möjligt (a.a.). 

Intervjudeltagaren påverkades dock inte av det inkommande samtalet vilket båda intervjuare 

observerade vid tillfället samt lyssnade efter vid transkriberingen.  

Författarna genomförde samtliga intervjuer tillsammans förutom intervju nummer tio och 

elva. Transkriberingen utfördes samma dag som den aktuella intervjun ägde rum, således fick 

författarna möjlighet att bilda en uppfattning om materialets omfattning och mättnad. 

Datamättnad uppnås när ingen ny information erhålls och är lättare att uppnå när deltagarna 

kommunicerar effektivt och behärskar reflektera över egna erfarenheter (Polit & Beck, 2012). 

Enstaka intervjuer var inte lika omfattande som övriga varför författarna valde att inkludera 

ytterligare en intervju till analysen, vilket skapade datamättnad. Anledningen till att intervju 

tio och elva genomfördes enskilt hade grund i tidsaspekten. Valet var att utföra ena intervjun 

veckan efter eller att skyndsamt genomföra intervjuerna samma dag alternativt att separeras 

och utföra intervjuerna med god tid samma dag. Det sistnämnda alternativet valdes med 

anledning av att intervjuarna upplevdes trygga med att intervjua på liknande sätt. Att 

intervjua gemensamt frambringade trygghet och observatören fick möjlighet att fokusera på 

följdfrågor vid behov för att erhålla information som svarade mot syftet. Polit och Beck 

(2012) framhäver att intervjuer med semistrukturerade frågor kräver mycket av intervjuaren 

som bör vara strukturerad och uppmuntra deltagarna att fritt berätta om sina erfarenheter 

(a.a.). Genom att använda semistrukturerade frågor erhölls bredare och mer beskrivande 

innehåll.  

Det inspelade materialet analyserades enskilt följt av diskussion och jämförelse av 

meningsenheter. Vid diskussionen framkom att författarna analyserat materialet i överlag 

lika. Det faktum att båda författare läst intervjuerna och tagit ut meningsenheter ökar 

resultatets tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Vid kategorisering av 

koderna observerades att enstaka koder passade in i flera kategorier, varpå det som i hög 

grad utgjorde kärnan i innehållet fick avgöra val av kategori. Innehåll från intervjuer bör inte 

passa in i flera kategorier, vilket kan vara svårt att tillgodose när forskningen baseras på 

erfarenheter. Erfarenheter kan vara integrerade och passa in i flera kategorier (Lundman & 

Hällgren Graneheims, 2017).  
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Polit & Beck (2012) menar att feltolkning av studiens analys kan orsakas av den egna 

förförståelsen i kontrast till Lundman & Hällgren Graneheim (2017) som menar att 

förförståelsen bör utnyttjas, och på så sätt erhålls en djupare förståelse och ny kunskap 

upptäcks. Författarna besitter låg grad av förförståelse och risken finns därmed att 

igenkännande innehåll inte identifierades. Förutom ett indirekt möte har författarna ingen 

tidigare erfarenhet av IUFD och därmed är det osäkert hur mycket av förförståelsen som 

använts.  

Noggrann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och analys har utförts. Genom att 

noggrant beskriva nämnda aspekter kan läsaren bilda en uppfattning om resultatets 

överförbarhet till en annan kontext (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Författarna 

valde att styrka brödtexten med citat från deltagarna, vilket enligt Trost (2010) stärker 

arbetets trovärdighet.  

6.2 Resultatdiskussion  

I resultatet framkom att vården gällande IUFD upplevs bättre idag än förr. Rådestad (1998) 

beskriver att ett dödfött barn förr ansågs vara en ”icke-händelse” där barnet snabbt skulle tas 

undan, utan att föräldrarna varken fick se eller hålla barnet (a.a.). Idag bör föräldraskapet till 

det döda barnet bekräftas och handläggas på samma sätt som vid en förlossning när ett barn 

föds levande (Rådestad, 2016). Barnmorskor behöver se det naturliga i förlossningen även 

vid avvikande situationer (Berg, 2010) och att erbjuda stöd till kvinnor i att möta det okända 

(Lundgren, 2010). Barnmorskorna underströk att det är fullt möjligt att behandla ett dödfött 

barn likt ett levande och att föräldrarna bör ta tillvara på det naturliga i situationen genom 

att både se och hålla i barnet. I en studie av Martinez-Serrano et al., (2019) beskrivs förlusten 

bli mer verklig genom att föräldrar får se och hålla barnet (a.a.). Även Berg (2010) menar att 

barnmorskan bör främja fysisk närvaro mellan mor och barn för att skapa positiva 

moderskänslor (a.a.). Detta framhävs också av Erlandsson et al., (2012) att kvinnor upplever 

situationen mer bekväm och mindre skrämmande att erbjudas barnet naturligt, utan att 

tillfrågas om önskemål om att hålla barnet finns (a.a.). Författarna anser det vara viktigt att 

eftersträva det naturliga i förlossningen oavsett situation för att patientparet ska få en så fin 

stund som möjligt och uppleva känslan av föräldraskap. 

I resultatet framkom att barnmorskorna bör ha personliga förutsättningar för att vårda 

patientpar som drabbats av IUFD. Händelser i privata relationer kan påverka förutsättningar 

för vårdande. Berg (2010) styrker detta och anser att det inte alltid finns förutsättningar för 

att vårdande ska äga rum och egna förutsättningar påverkar om vården ges professionellt 

med ett livsvärldsperspektiv (a.a.). För att kunna ha fullt fokus på patientparet krävs att 

barnmorskor inte distraheras av egna omgivande faktorer såsom osäkerhet, okunskap och 

stress. För att ha rätt förutsättningar krävs att barnmorskor är lyhörda för varandras känslor 

och behov genom att stödja varandra samt erhålla möjligheten att avböja medverkan.  

Barnmorskorna beskrev att det är en ynnest och en förmån att bistå vid en förlossning där 

barnet dött intrauterint. Att få ta del av patientparets sorgearbete upplevdes berikande och 

känslan av att ha en uppgift framhölls. Känslan beskrevs vara annorlunda jämfört med en 
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normal förlossning. Det framhölls att medverkan vid IUFD påverkade barnmorskorna 

känslomässigt, vilket Ravaldi et al., (2018) bekräftar. Barnmorskorna uppgav att IUFD 

påverkar både personligt och privat i kontrast till när barnet föds levande. Samtidigt som 

barnmorskorna vårdar kvinnan och familjen ska också egna känslor hanteras, vilka kan 

upplevas intensiva och överväldigande. Det professionella i mötet med IUFD betonades, där 

egna känslor åsidosätts för att erbjuda patientparet det bästa möjliga stödet i den svåra 

situationen. I en studie av Jones & Smythe (2015) beskrivs sorgen inte tillhöra 

barnmorskorna och bör därför undanhållas. Berg (2010) framhäver vikten av att stödja och 

stärka patientparet i att erhålla en meningsfull upplevelse i situationer som avviker från det 

normala (a.a.). Barnmorskorna betonade vikten av att vara lyhörd för föräldrarnas behov och 

önskemål, samt att inte vara rädd för att tala, informera och möta patientparets känslor. 

Detta verifieras av Peters et al., (2015) samt Rådestad (2016) som menar att barnmorskor bör 

vara lyhörda och ge stöttning i hur tiden med barnet kan spenderas och tas tillvara på. 

Rådestad (2016) framhåller att mötet med parets reaktioner kan upplevas krävande, i 

kontrast till detta upplevde deltagande barnmorskorna att situationen var lättare att hantera 

om patientparet reagerade på något sätt, än att inte reagera alls.  

I resultatet uppgavs att barnmorskorna behöver hitta sätt att hantera svåra situationer och 

lämna det känslosamma på jobbet för att erhålla tid för återhämtning hemma. I detta 

avseende besitter kollegor en betydande roll för att tillåtas ventilera och reagera under 

arbetstid, för att på så sätt minska risken att ta med upplevelsen hem. Kerkman et al., (2019) 

betonar att stöd från nära kollegor har en betydande roll för välmåendet, dessutom menar 

McNamara et al., (2017) & Kerkman et al. (2019) att barnmorskor önskar debriefing i så nära 

anslutning till förlossningen som möjligt, för att kunna hantera sina egna känslor. Peters et 

al., (2015) framhåller att tillgång till stöd påverkar barnmorskornas förmåga positivt till att 

erbjuda bättre och mer meningsfull vård (a.a.). Genom att komplettera och stödja varandra 

kan barnmorskor erbjuda närvaro i förlossningsprocessen, vilket är önskvärt bland 

patientpar som genomgår en svår situation (Berg, 2010).  

I resultatet upplevdes avsaknad av utbildning för att hantera IUFD, vilket betonas i studier av 

McNamara et al., (2017), Ravaldi et al., (2018) & Shakespeare et al., (2019) som menar att det 

finns avsaknad av utbildning, både kliniskt för att kunna hantera IUFD samt för att vara 

emotionellt förberedd (a.a.). Samtidigt beskrevs det vara svårt med mental förberedelse 

genom utbildning och enligt Wallbank & Robertson (2013) beskrivs utbildning inte heller 

vara en skyddande faktor mot stress. I en studie av O´Connell et al., (2016) framhäver 

föräldrar bristen på utbildning inom vården av IUFD för att säkerställa enhetlig och 

individanpassad vård. I kontrast till detta menar barnmorskorna i resultatet, att erfarenhet är 

det som genererar professionell utveckling och trygghet samt att det upplevs värdefullt att 

medverka vid IUFD tidigt i karriären. Barnmorskor ska utsättas för svåra situationer så tidigt 

som möjligt enligt en studie av Hollins Martin et al., (2016), för att frambringa 

självförtroende och trygghet (a.a.). Utbildning kan förbereda barnmorskor inför IUFD, men 

erfarenheten är avgörande för att skapa trygghet. Genom kombination av utbildning och 

erfarenhet kan barnmorskor tillåtas stödja och stärka patientpar i svåra situationer. 

Riktlinjer och checklistor ansågs ge stöd och trygghet samtidigt som de ledde till högre 

närvaro, mer fokus och mindre stress hos barnmorskorna. Att följa utarbetade 
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handlingsplaner upplevdes hjälpsamt och hade även betydelse för parets sorgearbete. 

Barnmorskorna poängterade värdet av att fokusera endast på det aktuella patientparet och 

på så sätt, för egen del undgå att pendla mellan glädje och sorg. I en studie av Shakespeare et 

al., (2019) betonas föräldrars önskemål om riktlinjer för att erhålla specialiserad vård, även 

Ravaldi et al., (2018) betonar vikten av riktlinjer utifrån barnmorskornas perspektiv (a.a.). 

Berg (2010) menar att det är viktigt att hitta balans mellan det normala och det som avviker 

(a.a.), vilket kunde upplevas svårt för barnmorskorna i resultatet. Att följa riktlinjer hamnade 

ibland i konflikt med patientparets omvårdnadsbehov då barnmorskorna stundom värderade 

patientparets önskemål och behov högre än riktlinjerna, samtidigt som dessa bör följas. 

Barnmorskorna upplevde kontinuitet viktigt, dels för att det gynnade en god relation samt för 

att kontinuitet skapade trygghet för patientparet. Lundgren (2010) beskriver kontinuitet som 

en av de viktigaste faktorerna för att erhålla en positiv förlossningsupplevelse (a.a.). Genom 

att följa riktlinjer och använda checklistor som stöd, säkerställs ett vårdande på lika 

premisser. I svåra situationer kan osäkerhet och stress medföra distraktion och viktiga 

åtgärder kan förbises.  

Bland barnmorskorna i resultatet uttrycktes delade uppfattningar om efterskötningen bör 

utföras tillsammans med, eller utan patientparet. Det beskrevs vara värdefullt för egen del att 

medverka hela vägen i kontrast till att situationen upplevdes obekväm för både 

barnmorskorna och för patientparen. I en studie av Nordlund et al., (2012) beskrivs föräldrar 

känna ånger över att inte medverka vid efterskötningen och negativa känslor uppstår när 

vårdpersonalen inte har uppmuntrande inställning till medverkan (a.a.). Föräldrarna bör 

erbjudas möjlighet till deltagande i efterskötningen, utan att tillfrågas om viljan att delta 

finns eller inte. För att barnmorskorna ska kunna stödja patientparet på bästa sätt, behöver 

barnmorskorna känna trygghet och vara bekväma i situationen. Om situationen upplevs 

obekväm kan kollegialt stöd vid efterskötningen vara värdefullt. 

Deltagande barnmorskorna förmedlade tankar kring tidpunkt för igångsättning och om 

tidigarelagd igångsättning före graviditetsvecka 42 kunde minska risken för IUFD. 

Wennerholm et al., (2019) har studerat betydelsen av tidpunkt för igångsättning och kommit 

fram till att tidigarelagd igångsättning till graviditetsvecka 41 kan vara ett sätt att minska 

antalet IUFD. Detta har även diskuterats långt tillbaka då SFOG (2002) rekommenderat 

vidare forskning inom just detta område (a.a.). I resultatet framkom att hela 

personalgruppen påverkades av händelsen och upplevde skuldkänslor när utfallet kunde 

blivit annorlunda, om tidigarelagd igångsättning skett. Mindfetalness är en metod för att lära 

känna barnets rörelsemönster som upplevs positiv i syfte att erhålla kunskap om barnet 

(Akselsson et al., 2017; Malm et al., 2014). Genom att använda Mindfetalness kan kvinnor 

erhålla möjlighet att upptäcka avvikande fosterrörelser och därmed också ge barnmorskor 

underlag för att lättare bedöma avvikelser.   

6.3 Etisk diskussion  

Individer som medverkar i forskning bör skyddas mot skada och kränkning 

(Vetenskapsrådet, 2017). Av den anledningen har författarna beaktat vetenskapsrådets fyra 
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forskningsetiska principer under arbetets gång. För att deltagarna skulle vara väl förberedda 

inför intervjun, erhölls skriftlig och muntlig information gällande arbetet vid flertal tillfällen. 

Information gavs initialt av avdelningschef i början på varje arbetspass, därefter 

informerades deltagarna av författarna inför varje intervjutillfälle då även samtycke 

inhämtades. Deltagarna skrev under samtyckesblanketten (se Bilaga C) och informerades om 

att deltagandet bygger på frivillighet samt rätten till avbrytande utan att ange orsak. Kopia av 

samtyckesblanketten gavs till deltagarna. Före intervjuernas uppstart gav avdelningschefen 

samtycke till att genomföra undersökningen. För att uppfylla konfidentialitetskravet 

avidentifierades deltagarna med hjälp av siffror, initialt efter intervjuernas ordningsföljd. 

Författarna ansåg att det skulle finnas risk att identifiera deltagarna om siffrorna låg i 

ordningsföljd, varpå ordningsföljden ändrades. Barnmorskorna blev påminda om händelser 

som gjort avtryck. Fåtalet barnmorskor blev synligt påverkade under intervjuerna, men den 

ledsamma känslan kunde hanteras och var snabbt övergående. Det framkom även att 

intervjuerna gav tillfälle för reflektion och att bli lyssnad på uppskattades. Särskilda historier 

som skildrades, valdes att inte beskrivas i detalj för att skydda deltagarnas identitet.  

7 KONKLUSION 

Att vårda patientpar som drabbats av IUFD beskrevs som en ynnest och förmån för många 

barnmorskor. Det beskrevs vara berikande och fina möten som innefattade känslan av att ha 

en mer betydande uppgift. Barnmorskorna betonade att göra det absolut bästa för att 

patientparets upplevelse skulle bli så fin som möjlig. Genom att bistå en förlossning där 

barnet dött intrauterint påverkades barnmorskorna känslomässigt vilket beskrevs som en 

sorglig känsla, men inte förkrossande. Det professionella förhållningssättet poängterades och 

var en viktig faktor för att särskilja den egna sorgen från föräldrarnas. Kontinuitet och god 

relation med patientparet beskrevs vara avgörande för att kunna erbjuda professionell vård. 

Riktlinjer och kollegialt stöd framhävdes vara till hjälp för att mäkta med handhavandet vid 

IUFD. Det beskrevs vara önskvärt med utbildning och längre introduktion på 

förlossningsavdelningen, även om erfarenhet uppgavs vara det som genererar kunskap. 

Erfarenheten barnmorskorna besitter skapade trygghet och framkallade känslan av att inte 

vara rädd för att bemöta patientpar i svåra situationer.  

7.1 Kliniska implikationer  

Erfarenheter skapar trygghet och höjer förmågan att stödja och vårda föräldrar i svåra 

situationer. Kollegialt stöd, framförallt av erfarna kollegor, upplevs som viktigt för 

hanteringen av egna känslor och därmed stärks också barnmorskornas förmåga att erbjuda 

god vård. Barnmorskor bör därför samarbeta tätt med varandra och erbjudas stöd om behov 

föreligger. Det bör finns möjligheter till fortbildning inom området för att frambringa 

trygghet hos barnmorskorna. Det upplevs värdefullt att ha medverkat vid IUFD tidigt i 
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karriären, därför bör nyutexaminerade barnmorskor erbjudas möjlighet att medverka vid 

IUFD så tidigt som möjligt. Detta arbete kan, i det kliniska sammanhanget, ses som en god 

grund och diskussionsunderlag för förlossningsavdelningar gällande behov av stöd och 

riktlinjer i hanteringen av IUFD.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns inte mycket beskrivet om barnmorskors erfarenheter vid IUFD då stort fokus ligger 

på upplevelserna hos patientparet som mist det ofödda barnet. Ytterligare forskning är 

nödvändigt för att belysa barnmorskors erfarenheter och på så sätt eventuellt stärka 

förmågan att handha svåra situationer.  
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BILAGA A – INFORMATIONSBREV TILL AVDELNINGSCHEF 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra undersökning. 

Vi heter Nina Chatty och Stina Hellsten och är studenter på Barnmorskeprogrammet vid 

Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 

magisteruppsats. Syftet med vår undersökning är att beskriva barnmorskors erfarenheter i 

handhavandet av intrauterin fosterdöd före, under och efter förlossningen. 

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det 

innebära att vi behöver intervjua 10 st barnmorskor med varierande längd av yrkeserfarenhet 

som haft huvudansvaret över kvinnor och ev partner när deras barn dött intrauterint. Vi 

önskar få tillgång till ett ostört rum för att utföra intervjuerna på kliniken i samband med 

deltagarnas arbetspass. Varje enskild intervju beräknas ta ca 45 minuter.  

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring. 

Hantering av data och sekretess 

All insamlade data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

Eventuell risk/nytta 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid samt att 

deltagare kan känna obehag genom att påminnas om tidigare erfarenheter. Fördelar hänger 

samman med att personal får ökad kunskap, förståelse och förberedelse inför handhavandet 

av intrauterin fosterdöd. Deltagande personal får ett extra reflektionstillfälle i samband med 

att intervjuerna utförs.  

Nytta i ett vidare perspektiv 

Arbetet kan komma att bidra till ett förbättringsarbete för barnmorskornas hantering av 

intrauterin fosterdöd på förlossningen.  

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola. 

Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. 

Ytterligare information lämnas av 

Nina Chatty (barnmorskestudent) + kontaktuppgifter 

Stina Hellsten (barnmorskestudent) + kontaktuppgifter 

Magdalena Mattebo (handledare och universitetslektor/barnmorska)  

Akademin för hälsa, vård och välfärd  

Mälardalens Högskola + kontaktuppgifter 

 



  

BILAGA B - INTERVJUGUIDE 

 
 
Inledning 
 
Syftet med vår undersökning är att beskriva barnmorskors erfarenheter av handhavandet 

avseende intrauterin fosterdöd före, under och efter förlossningen. 

Total åtgång beräknas till ca 45 minuter och intervjun kommer att spelas in. 
 
Du kan när som helst avbryta din medverkan i undersökningen utan att du behöver ange 
någon orsak. 
 
Vill du delta i undersökningen?  
 
 
Intervjuguide  
 
Bakgrundsfakta:  

• Ålder? 

• Antal yrkesverksamma år? 

• Vid vilka tillfällen och hur många gånger har du haft huvudansvaret avseende 
handhavande av intrauterin fosterdöd?  

 
Inledande frågor:  

• Vilka är dina upplevelser i mötet med IUFD? 
o Hur känns det att komma till arbetet och få reda på att du ska bistå ett par 

som ska föda ett barn som inte lever?  
 
Hjälpfraser:  

• Kan du berätta mer/utveckla?  

• Hur kände du då?  

• Kan du ge exempel?  
 
Slutfrågor:  

• Hur kändes det efter att arbetspasset var slut? 

• Har du några förslag för att kunna hantera IUFD?  
 

 



  

BILAGA C - SAMTYCKESBLANKETT 

 

Samtycke till att deltaga i undersökningen, ”Barnmorskors erfarenheter av 

handhavandet avseende intrauterin fosterdöd på förlossningen”  

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella undersökningen och haft 

tillfälle att i lugn och ro läsa igenom informationen och ställa frågor. Jag får också en kopia 

på den skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i undersökningen. 

 

 JA, jag vill delta i undersökningen ”Barnmorskors erfarenheter av handhavandet 

avseende intrauterin fosterdöd på förlossningen”, och jag samtycker till att de 

uppgifter jag lämnar behandlas på det sätt som tidigare beskrivits. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 
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BILAGA D - ARTIKELMATRIS 

 

Författare: Downe, S., Schmidt, E., 

Kingdon, C., & Heazell, A. 

Artikel: Bereaved parents’ 

experience of stillbirth in UK 

hospitals: a qualitative interview study 

Tidskrift: BMJ Journals 

År: 2013 

Land: England 

Syfte: att få 

synpunkter om 

föräldrars upplevelse 

av interaktionen 

med vårdpersonal 

när barnet dött före 

eller under 

förlossning. 

Ansats: kvalitativ 

Urval: 22 familjer som upplevt 

intrauterin fosterdöd.  

Datainsamling: djupintervjustudie efter 

en tidigare nationell undersökning 

Dataanalys: Innehållsanalys 

Resultat: Positiva minnen och 

upplevelser beror lika mycket på 

vårdpersonalens genuina 

omvårdnad och bemötande som 

på den kliniska proceduren av 

hög kvalitet. All vårdpersonal som 

möter föräldrar i den situationen 

måste se varje möte som en enda 

chans att det blir rätt. 

Författare: Akselsson, A., Georgsson, 

S., Lindgren, H., Pettersson, K., & 

Rådestad, I 

Artikel: Women’s attitudes, experiences 

and compliance concerning the use of 

Mindfetalness- a method for systematic 

observation of fetal movements in late 

pregnancy 

Tidskrift: BMC Pregnancy & Childbirth 

År: 2017 

Land: Sverige 

Syfte: Att 

utforska kvinnors 

attityder, 

erfarenheter och 

compliance vid 

användningen av 

Mindfetalness. 

Ansats: Mixed-methods 

Urval: 104 gravida kvinnor som besökte 

tre olika MHV i Stockholm mellan 

graviditetsvecka 28–32. Kvinnorna var 

mellan 17–42 år, ungefär lika många 

förstföderskor som omföderskor, 

majoriteten hade högre utbildning och var 

födda i Sverige.  

Datainsamling: Korta intervjuer på 

MHV 

Dataanalys: Fishers exact test & 

innehållsanalys. 

Resultat: Majoriteten av 

deltagarna var positiva gällande 

Mindfetalness och compliance var 

hög. Det bidrog till avslappning, 

skapande av relation, kunskap 

och medvetenhet om det ofödda 

barnet samt minskad oro. En liten 

del av deltagarna hade negativa 

upplevelser gällande 

Mindfetalness exempelvis att det 

tar tid och att de inte upplever ett 

behov av att använda metoden.  
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Författare: Erlandsson, K., Warland, 

J., Cacciatore, J., & Rådestad, I 

Artikel: Seeing and holding a 

stillborn baby: Mothers’ feelings in 

relation to how their babies were 

presented to them after birth—

Findings from an online questionnaire 

Tidskrift: Midwifery 

År: 2012 

Land: Sverige 

Syfte: Att avgöra 

vilket sätt 

vårdpersonal 

erbjuder möjligheten 

att se det dödfödda 

barnet påverkar en 

mors känslor och 

upplevelser av att se 

och hålla det 

nyfödda barnet.  

Ansats: Kvantitativ 

Urval: 840 kvinnor med IUFD efter 

graviditetsvecka 22.  

Datainsamling: Webb-baserad 

enkätundersökning 

Dataanalys: SPSS, deskriptivt och 

inferensstatistik 

Resultat: Mödrar till dödfödda 

barn kände det mer naturligt, bra, 

bekvämt och mindre rädda om 

personalen gav barnet till modern 

utan att fråga.  

 

Författare: Gardosi, J., 

Madurasinghe, V., Williams,M., 

Malik, A., & Francis, A.  

Artikel: Maternal and fetal risk 

factors for stillbirth:population 

based study 

Tidskrift: BMJ (Clinical research 

ed.) 

År: 2013 

Land: England 

Syfte: Att bedöma de 

viktigaste 

riskfaktorerna som är 

förknippade med 

intrauterin fosterdöd i 

en multietninsk 

engelsk population.  

Ansats: Kvantitativ  

Urval: Gravida kvinnor i 19 olika 

(maternity unit) 

Datainsamling: Registerdata 

Dataanalys: Explorativ och multivariabel 

analys 

 

Resultat: De flesta normala fall 

av intrauterin fosterdöd vid 

graviditet med ett foster kan 

potentiellt undvikas. Den enskilt 

största riskfaktorn är okänd 

tillväxthämning och förebyggande 

strategier måste fokuseras på 

tidigare upptäckt under 

graviditet. 
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Författare: Hollins Martin, C.J., 

Robb, Y., & Forrest, E.  

Artikel: An exploratory qualitative 

analysis of student midwives´ 

views of teaching methods that 

could build their confidence to 

deliver perinatal bereavement care.  

Tidskrift: Nurse Education Today 

År: 2016 

Land: Skottland 

Syfte: Att undersöka 

barnmorskestudenters 

synsätt angående 

potentiella 

undervisningsstrategier 

för att bygga upp 

självförtroende 

avseende vården kring 

perinatal dödlighet. 

Ansats: Kvalitativ 

Urval: 179 barnmorskestudenter 

Datainsamling: Enkät med öppna 

frågor 

Dataanalys: Explorativ kvalitativ 

analys 

 

Resultat: Gruppdiskussioner i 

klassrummet, medverkan vid vård med 

perinatal dödlighet och 

simuleringsövningar kan vara 

bidragande faktorer till ökat 

självförtroende avseende vård vid 

perinatal dödlighet. 

 

Författare: Jones, K., & Smythe, 

E. 

Artikel: The impact on midwives 

of their first stillbirth 

Tidskrift: New Zealand College of 

Midwives Journal 

År: 2015 

Land: Nya Zeeland 

Syfte: att undersöka 

barnmorskans 

upplevelser i relation 

till att förlora ett barn 

Ansats: kvalitativ  

Urval: Fem barnmorskor (n=5) 

Datainsamling: Intervjuer  

Dataanalys: Fenomenologiskt och 

hermeneutisk tolkande analys 

Resultat: Studien ledde till en ökad 

förståelse för barnmorskors 

upplevelser. Varje barnmorska 

upplevde chock samt en intensiv och 

personlig upplevelse av förlust. Detta 

skapade spänning när de strävade efter 

att hantera egna känslor samt 

familjens. 
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Författare: Kerkman, T., 

Dijksman, L. M., Baas, M. A. M., 

Evers, R., Pampus, M. G., & 

Stramrood, C. A. I. (2019).  

Artikel: Traumatic Experiences and 

the Midwifery Profession: A Cross‐

Sectional Study Among Dutch 

Midwives. 

Tidskrift: Journal of Midwifery & 

Women’s Health 

År: 2019 

Land: Nederländerna 

Syfte: Att undersöka 

barnmorskor 

önskemål av stöd efter 

att ha upplevt en 

arbetsrelaterad svår 

händelse.  

Ansats: Kvantitativ - deskriptiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: 691 barnmorskor som är 

medlemmar i Royal Dutch 

Organization of Midwives samt i 

Talmor.  

Datainsamling: Enkäter med 

ordinalskalor. 

Dataanalys: TSQ (för att mäta 

PTSD), HADS (för att mäta ångest 

och depression) och statistisk analys 

(SPSS) 

Resultat: Holländska barnmorskor är 

i riskzonen av upplevelser som kan leda 

till PTSD, ångest eller depression. 

Majoriteten av barnmorskor önskar få 

direkt stöd av närmaste kollegor efter 

en svår händelse och vissa kan dra 

fördel av att ha närmare tillgång till 

professionellt samtalsstöd.  

 

Författare: Kumar, R., Nath, B., 

Sharma, M., Gaikwad, H. S., & 

Topden, S  

Artikel: Risk Factors for Stillbirths: 

A Case-control Study.  

Tidskrift: Journal of Clinical & 

Diagnostic Research 

År: 2019 

Land: Indien 

Syfte: Att analysera 

riskfaktorer för IUFD 

i ett tertiärt 

undervisningscenter i 

norra Indien. 

Ansats: Kvantitativ 

Urval: Totalt 300 kvinnor (n=150 

fallgrupp, n=150 kontrollgrupp) 

Datainsamling: Enkät-intervjuer.  

Dataanalys: Chi-square test & t-

test 

 

Resultat: Äldre >30, kronisk 

hypertoni, BMI >25, bristfällig 

mödrahälsovård, låg utbildningsgrad 

och dåligt folsyraintag är associerat 

med en högre risk att drabbas av IUFD. 
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Författare: Larsson, Å., Wärnå, F. 

C., & Näsman, Y  

Artikel: The meaning of caring in 

prenatal care from Swedish women’s 

perspectives 

Tidskrift: Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

År: 2017 

Land: Sverige 

Syfte: För att få en 

fördjupad förståelse 

över vårdens betydelse 

gällande perinatal vård 

ur svenska kvinnors 

perspektiv  

Ansats: Kvalitativ  

Urval: Tio mammor  

Datainsamling: Intervjuer  

Dataanalys: Hermeneutisk analys 

Resultat: Tre teman identifierades: 

Inbjudan och omtänksamt löfte, 

bevittna och bekräfta och omvårdnad 

framträder i sårbarhet. Graviditet är en 

livsförändring där kvinnorna upplever 

att bekräftelse och omtänksamhet från 

vårdpersonal ger kraft, ett sätt att hitta 

inre styrka och bidrar positivt till 

kvinnans hälsa.  

 

Författare: Malm, M., Rådestad, I., 

Rubertsson, C., Hildingsson, I., & 

Lindgren, H. 

Artikel: Women’s experiences of 

two different self-assessment 

methods for monitoring fetal 

movements in full-term pregnancy - 

a crossover trial 

Tidskrift BMC Pregnancy and 

Childbirth 

År: 2014 

Land: Sverige 

Syfte: Att undersöka 

kvinnors upplevelser av 

fosterrörelser med 

hjälp av två olika 

självbedömningsmetod

er och avgöra om 

kvinnorna föredrog den 

ena eller den andra 

metoden 

 

Ansats:  Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Urval: 40st friska gravida kvinnor 

Datainsamlingsmetod: Varje 

kvinna fick under observation av en 

barnmorska testa två olika 

bedömningsmetoder för att 

identifiera fosterrörelser, efterföljt 

av ett frågeformulär. 

Analysmetod: IBM® SPSS 

Resultat: Totalt 20st kvinnor av 39 

föredrog en av metoderna, 15st 

föredrog Mindfetalness-metoden och 

5st föredrog Count-to-ten metoden. 

Alla sa att de kändes lugna, 

avslappande och mentalt närvarande 

när de utförde observationen. De 

upplevde observationerna säkra och 

lugnande och som ett sätt att 

kommunicera med det ofödda barnet. 
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Författare: Martínez-Serrano, P., 

Pedraz-Marcos, A., Solís-Muñoz, M., 

& Palmar-Santos, A. M. 

Artikel: The experience of mothers 

and fathers in cases of stillbirth in 

Spain. A qualitative study 

Tidskrift: Midwifery 

År: 2019 

Land: Spanien 

Syfte: att undersöka 

mammors och pappors 

upplevelser i vården de 

får under förlossningen 

när barnet dött 

intrauterint. 

Ansats: Kvalitativ 

Urval: elva mammor och pappor. 

Datainsamling: intervjuer 

Dataanalys: Induktiv tematisk 

analys 

 

Resultat: det är av vikt att utforma 

stödprogram utifrån föräldrars behov. 

Att främja socialt och institutionellt 

erkännande av IUFD samt att utbilda 

personal är användbart för att initiera 

och utveckla hälsosam sorg. 

 

Författare: McNamara, K., 

Meaney, S., O’Connell, O., McCarthy, 

M., Greene, R., O’Donoghue, K., & 

Greene, R. A 

Artikel: Healthcare professionals’ 

response to intrapartum death: a 

cross-sectional study 

Tidskrift: Archives of Gynecology & 

Obstetrics 

År: 2017 

Land: Irland 

Syfte: Att 

dokumentera 

vårdpersonals 

erfarenheter gällande 

exponering av IUFD för 

att identifiera åsikter 

gällande utbildning och 

passande strategier för 

stöd och om 

medverkande i IUFD 

påverkar det kliniska 

arbetet 

Ansats: Mixed-methods 

Urval: Vårdpersonal (n=89) 

Datainsamling: Frågeformulär 

med öppna och slutna frågor 

Dataanalys: SPSS, deskriptiv 

statistik 

 

Resultat: Sjukhus med 

förlossningsavdelningar måste 

förbättra stödfunktioner för 

vårdpersonal som medverkat vid vård 

gällande IUFD. 
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Författare: Nordlund, E., 

Börjesson, A., Cacciatore, J., Pappas, 

C., Randers, I., & Rådestad, I 

Artikel: When a baby dies: 

Motherhood, psychosocial care and 

negative affect 

Tidskrift: British journal of 

midwifery 

År: 2012 

Land: Sverige 

Syfte: Att utforska 

levda erfarenheter hos 

mödrar efter IUFD 

samt interaktionen med 

vårdpersonal.  

Ansats: Mixed-methods 

Urval: 213 mödrar med IUFD efter 

22 graviditetsveckor.  

Datainsamling: Webb-baserad 

enkät 

Dataanalys: Innehållsanalys av en 

öppen fråga.  

Resultat: Mödrar kände ledsamhet 

över brist av stöd från vårdpersonal. 

De kände besvikelse när personal inte 

erkände eller validerade moderskapet. 

De kände ilska mot personal som var 

likgiltiga eller inte respekterade det 

dödfödda barnet. De kändes sårade 

när personal saknade respekt och när 

de kändes ensamma och övergivna.  

 

Författare: O´Connell, O., Meaney, 

S., & O´Donoghue, K. 

Artikel: Caring for parents at the 

time of stillbirth: How can we do 

better? 

Tidskrift: Women & Birth 

År: 2016 

Land: Irland 

Syfte: Att undersöka 

föräldrarnas 

upplevelser av IUFD, 

vilken vård som 

värderas och behöver 

förbättras.  

Ansats: Mixed-method 

Urval: 21 mammor och 15 pappor 

Datainsamling: Frågeformulär 

med likertskalfrågor och öppna 

frågor  

Dataanalys: Statistisk analys 

(SPSS).  

 

Resultat: Majoriteten av deltagarna 

var nöjda med vårdens prioriteringar, 

men det fanns ett missnöje kring 

kommunikation, skriftlig information, 

information om undersökningar i 

eftervården samt uppföljning. Hur 

vårdgivare interagerar med 

föräldrarna är betydelsefullt i den 

utsträckning att föräldrar kommer 

ihåg händelser i detalj.  
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Författare: Pásztor, N., Keresztúri, 

A., Kozinszky, Z., & Pál, A. 

Artikel: Identification of Causes of 

Stillbirth Through Autopsy and 

Placental Examination Reports 

Tidskrift: Fetal & Pediatric 

Pathology 

År: 2014 

Land: Ungern 

Syfte Att identifiera 

orsakerna till IUFD 

genom obduktion och 

placentaundersökningar. 

Ansats: Kvantitativ  

Urval: 140st journaler och 

obduktionsrapporter med 

intrauterin fosterdöd.  

Datainsamling: Retrospektiv 

journalgranskning mellan åren 

1996 och 2010. 

Dataanalys: Chi-squared test 

Resultat Den vanligaste 

orsaksförklaringen till IUFD var 

placentainsufficiens (46,9%) och 

navelsträngskomplikationer (25,9%). 

Tillväxthämning (IUGR) påvisades i 

48,6% av fallen.  Hypertensiva 

störningar, diabetes, 

oligohydramnios och att fostret var 

för stor för gestationsålder var andra 

avvikelser som påvisades under 

graviditeterna.  

 

Författare: Ravaldi, C., Levi, M., 

Angeli, E., Romeo, G., Biffino, M., 

Bonaiuti, R., & Vannacci, A. 

Artikel: Stillbirth and perinatal 

care: Are professionals trained to 

address parents’ needs? 

Tidskrift: Midwifery  

År: 2018 

Land: Italien  

 

Syfte: Att undersöka 

vårdgivares åsikter och 

beteenden angående 

vård av kvinnor som 

förlorat barnet i IUFD, 

och om riktlinjer 

efterföljs. Finns behov av 

utbildning för vårdgivare 

(HCP:s) för att kunna 

stödja sörjande familjer 

bättre, efter att de 

förlorat ett barn 

intrauterint.  

Ansats: Kvantitativ tvärsnittsstudie  

Urval: Mellan 2009–2015 deltog 

750st vårdpersonal på 11st olika 

italienska sjukhus  

Datainsamling: 

Flervalsfrågeformulär 

Dataanalys: Statistisk analys 

Resultat: Internationella riktlinjer 

för vård tillämpas knappt och 

ignoreras till stor del av 

vårdpersonal. Hälften av de 

yrkesverksamma tar fortfarande det 

dödfödda barnet omedelbart och en 

tredjedel anser att det inte är bra att 

skapa minnen. Behov av 

professionell utbildning uttrycktes i 

ca 90% av fallen. 
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Författare: Sereshti, M., Nahidi, F., 

Simbar, M., Ahmadi, F., Bakhtiari, M., & 

Zayeri, F. 

Artikel: Mothers’ Perception of Quality 

of Services from Health Centers after 

Perinatal Loss 

Tidskrift: Electronic Physician 

År: 2016 

Land: Iran 

Syfte: Att utvärdera 

mödrars uppfattning 

om kvaliteten på 

vården efter perinatal 

förlust.  

Ansats: Kvalitativ 

Urval: 40 kvinnor med en historia av 

missfall, IUFD och neonatal död.  

Datainsamling:  Djupgående 

intervjuer. 

Dataanalys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

Resultat: Det uppgavs finnas 

missnöje av kvalitén på vården 

som gavs. Föräldrar önskade 

effektiv kommunikation, 

lyhördhet, respekt, bättre vård, 

bättre vårdanläggning samt att 

försäkringsbolag ökar den 

medicinska kostnaden. 

 

Författare: Siassakos, D., Jackson, S., 

Gleeson, K., Chebsey, C., Ellis, A., Storey, 

C., & the INSIGHT Study Group.  

Artikel: All bereaved parents are 

entitled to good care after stillbirth: a 

mixed-methods multicentre study 

(INSIGHT).  

Tidskrift: BJOG: An International 

Journal of Obstetrics & Gynaecology 

År: 2018 

Land: England 

Syfte: Att förstå 

utmaningar i vården 

efter IUFD och 

tillhandahålla 

individuellt anpassade 

lösningar. 

Ansats: Kvalitativ  

Urval: 21st kvinnor och 14st partners 

och 2st vårdpersonal. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer och fokusgrupper från 3 

olika sjukhus Semistrukturerade 

intervjuer och fokusgrupper 

Dataanalys: Tematisk analys av 

föräldraintervjuer och 

personalfokusgrupper. 

 

Resultat: Det finns oacceptabla 

variationer i vård efter IUFD och 

okänsliga interaktioner mellan 

föräldrar och personal. Att förstå 

föräldrars behov och varför de 

önskar kejsarsnitt underlättar 

gemensamt beslutsfattande. Alla 

föräldrar som förlorat ett barn 

har rätt till god vård.  
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Författare: Wallbank, S., & Robertson, 

N. 

Artikel: Predictors of staff distress in 

response to professionally experienced 

miscarriage, stillbirth and neonatal loss: 

A questionnaire survey 

Tidskrift: International journal of 

nursing studies  

År: 2013 

Land: England 

Syfte: Att utforska 

omfattningen av 

ångest hos personalen 

samt ångestens 

förutsägbara faktorer.  

Ansats: Kvantitativ 

Urval: 350 doktorer, sjuksköterskor 

och barnmorskor 

Datainsamling: Frågeformulär 

Dataanalys: Fyra olika skalor 

användes för att mäta ångest, 

copingstrategier, arbetsmiljö samt 

positiva och negativa känslor.  

Resultat Personalen upplever 

signifikanta nivåer av subjektiv 

ångest. Sämre copingstrategier 

gör de mer sårbara. Utbildning är 

ingen skyddande faktor, men det 

bör ges möjlighet till stöd för att 

mildra ångest och för att kunna 

ge god omvårdnad.  

 

 

Författare: Wennerholm, U-B., 

Saltvedt, S., Wessberg, A., Alkmark, M., 

Bergh, C., Brismar Wendel, S., … Fadl, H. 

Artikel: Induction of labour at 41 weeks 

versus expectant management and 

induction of labour at 42 weeks 

(SWEdish Post-term Induction Study, 

SWEPIS): multicentre, open label, 

randomised, superiority trial.  

Tidskrift: The BMJ 

År: 2019 

Land: Sverige 

Syfte: Att utvärdera 

om induktion vid 41 

veckor förbättrar 

utfallet perinatalt och 

maternellt hos 

kvinnor med 

lågriskgraviditet 

jämfört med 

induktion vid 42 

veckor.  

Ansats: Kvantitativ - randomiserad 

kontrollerad studie 

Urval: 2760 gravida kvinnor 

Datainsamling: Gravida kvinnor 

randomiserades till fall- och 

kontrollgrupp på 14 sjukhus mellan år 

2016–2018.  

Dataanalys: Statisktisk analys 

 

 

Resultat: Jämförelsen mellan 

induktion i vecka 41 och 42 visade 

ingen signifikant skillnad primärt 

gällande IUFD. Däremot visades 

en minskning sekundärt som 

påvisar att induktion bör erbjudas 

till kvinnor senast vecka 41, då 

det kan vara en av få 

interventioner som minskar 

IUFD. 
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