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Föräldrars upplevelser av intrauterin fosterdöd

Karolina Lindberg

Sofia Åström

Abstrakt

Bakgrund: Intrauterin fosterdöd innebär att ett foster dör i en gestationsålder på 

minst 22 kompletta veckor. Den katastrof som inträffade innebar en psykisk påfrestning

hos föräldrarna. Dödsfallen kunde bland annat bero på komplikationer relaterade till 

navelsträng och moderkaka samt missbildningar hos barnet, men det fanns även andra 

faktorer som spelade in. Syfte: Var att belysa föräldrars upplevelser av intrauterin 

fosterdöd. Metod: Litteraturstudie med nio kvalitativa artiklar som granskades och 

analyserades. Artiklarna hämtades från PubMed, PsychINFO och CINAHL. Resultat: 

Tre kategorier och sju underkategorier presenterades. Kategorierna belyste mötet med 

vårdpersonalen, föräldrars känslomässiga reaktioner och erfarenheter av socialt stöd. 

Slutsats: Intrauterin fosterdöd medförde långvariga symtom av sorg och svårighet att 

finna mening. Viktiga aspekter inom vården identifierades och hur föräldrarna 

påverkades av dessa. Sorgeprocessen såg olika ut för mödrar och fäder, en hjälp i 

sorgeprocessen var att spendera tid tillsammans med varandra och med det döda 

barnet. En annan viktig aspekt för sorgeprocessen var det sociala stödet.

Nyckelord: Intrauterin fosterdöd, sorg, moder, fader, upplevelse



Parents experiences of intrauterine fetal death

Karolina Lindberg

Sofia Åström

Abstract

Background: Intrauterine fetaldeath means that a fetus dies in a gestational age of at 

least 22 completed weeks. The disaster that occurred involved a psychological distress 

for the parents. The deaths maybe due to complications related to the umbilical cord 

and placenta, and birth defects in the baby, but there were also other factors which 

records. Objective: Was to highlight the parents' experiences of intrauterine fetal 

death. Method: A literature review of nine qualitative studies that have been reviewed 

and analysed. Articles retrieved from PubMed, Psychinfo and CINAHL. Results: 

Presented in three categories and seven sub-categories. The categories highlighted the 

meeting with the healthcare professionals’, parents' emotional reactions and 

experiences of social support. Conclusion: Intrauterine fetal death caused prolonged 

symptoms of grief and difficulty finding meaning. Key aspects of care were identified 

and how the parents are affected by these. The grief process looked different for mothers

and fathers, a help in the grieving process was to spend time with each other and with 

the dead child. Another important aspect of the grieving process was the social support.

Keywords: Stillbirth, grief, mother, father, experience
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Bakgrund

Intrauterin fosterdöd 

Att föda ett barn som dött intrauterint innebär en psykisk påfrestning, den förväntan 

och glädje som fanns under graviditeten skiftar snabbt till förtvivlan och sorg. 

Händelsen sker ofta plötsligt och oväntat vilket medför en stor känslomässig belastning 

hos föräldrarna (Rådestad, I. 1998). Föräldrarna börjar knyta an till barnet redan under 

graviditeten och även om de fått bekräftad diagnos av intrauterin fosterdöd önskar 

paren ofta få ett utlåtande av ytterligare en vårdpersonal, i hopp om att den personen 

ger ett positivt besked. Vissa föräldrar var inte övertygade om att barnet dött förrän de 

har sett eller hållit i sitt barn (Callister, L., C. 2006). Attityderna till förlusten av ett barn

har förändrats i linje med förväntningarna på föräldrarna samt välfärden. Barn var 

uppskattade i de tidigare generationerna men i de fattiga familjerna som knappt klarade

av att överleva innebar en födsel av ett barn en till mage att mätta (Badenhorst, W. & 

Hughes, P. 2007). 

Enligt Socialstyrelsen (2011) benämns dödföddhet av ett barn som intrauterin 

fosterdöd, vilket innebär att fostret dör i en gestationsålder av minst 22 kompletta 

veckor. Incidensen av intrauterin fosterdöd i Sverige efter 22 graviditetsveckor är cirka 

4/1000 förlossningar. Det kan finnas olika anledningar till varför ett barn dör 

intrauterint, dödsfallen kan handla om komplikationer relaterade till navelsträng och 

moderkaka samt missbildningar hos barnet. Vissa sjukdomar hos modern kan också 

leda till barnets död (Rådestad, I. 1998). Riskfaktorer för intrauterin fosterdöd är bland 

annat övervikt, fetma, rökning, diabetes, högt blodtryck och en ålder över 35 år hos 

modern (Flenady, V., Koopmans, L., Middleton, P., Frøen, J.F., Smith, G.C. & Gibbons, 

K. 2011). Odendaal, H. J., Steyn, D.W., Elliot, A. & Burd, L. (2008) beskriver att 

sambandet mellan cigarettrökning under graviditeten och intrauterin fosterdöd är väl 

känt. Orsaken till sambandet mellan exponering av tobaksrök och intrauterin fosterdöd 

är kolmonoxid, nikotin och nedsatt syretransport över placenta vilket leder till hypoxi 

hos fostret. De flesta alkoholrelaterade dödfödslar var på grund av moderkaksavlossning

(Odendaal, H. J. et al., 2008).



Rådestad, I. (1998) förklarar att metoden att sätta diagnosen intrauterin fosterdöd har 

förändrats. För ungefär 80 år sedan ställdes diagnosen genom exempel som avsaknad av

fosterrörelser, viktminskning hos modern och minskad bröstvolym men även genom 

stetoskop eller trätratt för att auskultera hjärtljuden. Ultraljud har idag blivit det 

viktigaste instrumentet för att säkerställa diagnosen.

På sjukhuset är det nödvändigt att ge information vid ankomst, dock kan det vara svårt 

för föräldrarna att förstå, uppfatta och komma ihåg informationen (Weimén, A-M., A. 

2015). Det är viktigt att vårdpersonalen stödjer varje steg i förloppet. Om förlossningen 

inte har börjat får föräldrarna erbjudande att åka hem men de föräldrar som inte önskar

åka hem har möjligheten att stanna vara kvar på avdelningen. Det är vanligt att 

föräldrarna önskar att bli förlöst genom kejsarsnitt, men en sådan förlossning leder ofta 

till att upplevelsen blir mer overklig. Om förlossningen inte sker spontant utförs en 

induktion och det finns olika metoder för det. När barnet är förlöst bör vårdpersonalen 

vara tillsammans med föräldrarna och barnet så länge de önskar. Det finns då 

möjligheter att skapa viktiga minnen tillsammans med barnet för framtiden, exempel 

genom fotografi, vikt/längd, hand- och fotavtryck eller hårlock. Efter förlossningen 

undersöks orsaken till den intrauterina fosterdöden genom exempelvis blodprover och 

bakterieodlingar. Vissa dödsorsaker kan endast nås genom obduktion och sker endast 

på föräldrarnas medgivande. Några dagar efter förlossningen startar mjölkproduktionen

hos kvinnan och medicin erbjuds för att motverka detta. Efter förlossningen börjar även 

avslaget hos kvinnan, det vill säga blodblandade flytningar, dessa avtar efter cirka 14 

dagar (Weimén, A-M., A. 2015).

Plötsliga och traumatiska dödsfall som vid intrauterin fosterdöd kan ge många 

långvariga och negativa sociala, psykiska och biologiska utfall (Cacciatore, J. 2010, b). 

Situationen är komplex och traumatisk för familjen. Intrauterin fosterdöd ökar risken 

signifikant för posttraumatiskt stressyndrom och depression. Callister L., C. (2006) 

beskriver ilska och depression som vanliga reaktioner av förlusten, acceptans av 

händelsen kan ta lång tid och ångest är vanligt under den tiden. Cacciatore, J. (2010, b) 

betonar vikten av personcentrerad vård i mötet med sörjande föräldrar.
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Syftet med denna litteraturstudie var att belysa föräldrars upplevelser av intrauterin 

fosterdöd.

Metod

Definitioner

I definitionen vårdpersonal ingår undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor och 

läkare.

Sökmetoder

Litteratursökningen har genomförts i databaserna Cinahl, PsycINFO och 

PubMed. Sökningen av artiklarna påbörjades efter ämnesområdet valts ut. De 

formuleringar som användes i de olika sökningarna var relevanta och utgjorde grunden 

för litteraturstudien som presenteras i bilaga 1. Sökbegreppen var MeSH termerna 

stillbirth, stillborn, stilldeath, intrauterin death, perinatal death, pregnancy, parents, 

mother, father, experience, parents experience, grief. Sökorden ‘parents’, ‘mother’ och 

‘father’ användes för att både få föräldraperspektiv samt de enskilda perspektiv hos 

dem. Sökorden ‘experience’ och ‘parents experience’ smalnade av studien och uteslöt 

träffar om vårdpersonalens upplevelser. Ordet ‘Grief’ används för att utöka träffarna.

Sökorden kombinerades i en fritextsökning med de booleska operatorerna ‘AND’, ‘OR’ 

och ‘NOT’. Operatorn ‘AND’ tillämpades för att begränsa sökningen till ett smalare 

resultat. Barnmorskans upplevelser uteslöts genom att använda operatorn ‘NOT’ samt 

trunkering. Trunkering tillämpades även på ‘psycholog*’ för att fånga upp alla aspekter 

på ordet. 

De publicerade artiklarna som valdes ut till analysen hade inklusionskriterierna 

intrauterin fosterdöd från vecka 22 och framåt, studierna skulle vara publicerade mellan

2000 och 2015 för att få ett empiriskt nuläge, vara peer reviewed samt skrivna på 

engelska. Studier som handlar om inducerad abort, missfall samt studier varav föräldrar

som väntat tvillingar och där ett av barnen överlevt har uteslutits.
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En litteraturstudie med kvalitativ ansats har genomförts. Vi sammanställde resultat från

kvalitativa studier för att få en fördjupad förståelse hur föräldrarna upplevde den 

intrauterina fosterdöden. Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013) beskriver att den 

kvalitativa ansatsen strävar efter förståelse, beskrivning, förklaring och tolkning.

Urval

Urvalsprocessen började med att vi genomförde en artikelsökning. Sökorden och 

begränsningarna hjälpte oss att hitta studier med titel och abstrakt som svarade på vårt 

syfte. I det första urvalet läste vi titlarna och abstraktet, de artiklar som ansågs relevanta

till syftet sparades. Hela artiklarna lästes noggrant i det andra urvalet, här exkluderades 

artiklar som upplevdes vetenskapligt tveksamma men även de som inte mötte syftet på 

studien. I det tredje urvalet valdes artiklarna som skulle ingå i studien och lästes 

ytterligare innan analysen genomfördes.

Både mödrar och fäders upplevelser av intrauterin fosterdöd användes i 

litteraturstudien för att få en uppfattning om hur de ser ut hos båda könen, och om man 

kunde upptäcka eventuella skillnader i moderns och faderns upplevelser. Vi hade inga 

problem med att skilja på modern och faderns upplevelse i artiklarna, vilket gjorde att vi

kunde använda oss av studier med fokus på modern eller fadern samt en kombination 

av de båda könen. 

Analys

Nio kvalitativa studier granskades till litteraturstudiens resultat. De artiklar som valdes 

ut lästes igenom var för sig ett flertal gånger samt översattes till det svenska språket, 

sedan växlades artiklarna och anteckningar mellan författarna för att upptäcka om det 

var något som saknades eller inte stämde överens med sin egen uppfattning. Artiklarna 

analyserades med inspiration av Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2003). Skillnaden är

att vi har använt oss av sekundär data, där resultatet kommer från tidigare studier. 
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Den bedömningsmall som användes för att systematiskt granska studierna presenteras i

bilaga 4. Kvalitetsbedömningen skedde på en tregradig skala där grad 1 är av hög 

kvalitet (bilaga 1), och granskning har genomförts på artiklarna som valdes ut till 

resultatet (bilaga 2). För att få en 1:a i bedömningen krävs 80-100%, om studien 

understiger 60 % är resultatet inte av tillräckligt bra kvalitet och ska inte inkluderas i 

resultatredovisningen (Forsberg, C. et al., 2013). Kvalitetsbedömning och klassificering 

beskrivs av Ohlsson, H. & Sörensen, S. (2011) och är ett sätt på hur evidensen ska förstås

i de enskilda studierna

Därefter gjordes en sammanställning av texterna och meningsenheter valdes ut. 

Graneheim, U. H. et al.,(2003) beskriver att meningsenheter innehåller aspekter 

relaterade till varandra genom deras innehåll och sammanhang så att objekt, händelser 

eller andra fenomen ska förstås i relation. När meningsenheterna sammanställts 

granskades artiklarna på nytt och kodades, exempel på koder var partnerskap, föraning 

och information. Vi har formulerat kategorier och underkategorier som svarade på 

syftet från meningsenheterna. Att skapa kategorier är den centrala delen när man 

använder kvalitativ innehållsanalys (Graneheim, U. H. et al., 2003), detta är något som 

vi har inspirerats av.

Forskningsetik

Det är angeläget att etiska överväganden utförs innan litteraturstudien påbörjas, 

beträffande både urval och presentation. Det är viktigt att välja studier där en etisk 

kommitté gett tillstånd till och där noggranna etiska överväganden har utförts 

(Forsberg, C. et al., 2013). Till litteraturstudien valdes artiklar där det framkom tydligt 

att de var etiskt granskade och förde ett etiskt resonemang. De artiklar som inte gick att 

urskilja om de var etiskt granskade kontrollerades på tidskriftens hemsida av den 

publicerade artikeln.
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Resultat

Resultatet presenteras i tabell 1.

Tabell 1. Resultatets kategorier och underkategorier

Kategori Underkategori

I mötet med vårdpersonalen Negativa erfarenheter

Positiva erfarenheter

Föräldrars känslomässiga 

reaktioner

Att känna rädsla

Att känna sorg

Motstridiga känslor
Erfarenheter av socialt stöd Familjens betydelse

Stödet utifrån

I mötet med vården

Negativa erfarenheter

I samband med att föräldrarna anlänt till sjukhuset och ett ultraljud blev aktuellt 

upplevde mödrarna och fäderna att den verbala kommunikationen upphörde hos 

vårdpersonalen, samt att de kunde se på deras kroppsspråk att något var fel 

(Samuelsson, M., Rådestad, I. & Segesten, K. 2001; Trulsson, O. et al., 2004). Mödrarna 

beskrev att tystnaden hos vårdpersonalen medförde oro och att det hade varit bättre om 

de berättat vad se såg och bekymrat dem. Upplevelsen av att undersökningsrummet var 

fullt med personal som pratade med varandra utan att involvera mödrarna, ansågs som 

negativt. Här beskrevs även att mödrarna skulle upplevt en större känsla av trygghet om

de skulle fått möjlighet att träffa samma vårdpersonal både vid diagnos och förlossning 

men även få tillgång till samma rum under vårdtiden (Trulsson, O. et al., 2004). 

Trulsson, O. & Rådestad, I. 2004 understryker att mödrarna upplevde det jobbigt att 

vänta på igångsättning efter beskedet om den intrauterina fosterdöden. Kvinnorna 

kände sig bortglömda under den tiden och fick känslan av att ingen i vårdpersonalen 

ville vara ansvarig för dem. 

Fäderna poängterade att den information som de fick från vårdpersonalen var svår att 

förstå, speciellt när det handlade om medicinska termer. Både fäder och mödrar 

6



påpekade vikten av att få tydlig information samt att informationen både bör vara 

muntlig och skriftlig då man har kort om tid tillsammans med barnet (Samuelsson, M. 

et al., 2001; Trulsson, O. et al., 2004). Det uppstod känslor hos fäderna av att vara 

ledsen, sårad eller arg vid tillfällen då vårdpersonalen var nonchalanta, respektlösa, 

osympatiska, okänsliga samt när de inte bekräftade faderskapet (Cacciatore, J., 

Erlandsson, K. & Rådestad, I. 2012). Den primära anledningen till fädernas upplevda 

försummelse och efterföljande psykologiska ångest uppkom när vårdpersonalen 

behandlade barnet okänsligt (Cacciatore, J. et al., 2012). Nästintill alla mödrar upplevde

att tiden med barnet inte var tillräcklig (Trulsson, O. et al., 2004).  

Positiva erfarenheter

Att få den tid man behöver för att anpassa sig till situationen samt få tillgång till en lugn 

och rofylld omgivning ansågs som betydande hos männen (Samuelsson, M. et al., 2001).

Efter diagnostisering av det döda barnet erbjöd vårdpersonalen mödrarna att åka hem 

och förbereda sig inför födseln, vilket ansågs som positivt (Trulsson, O. et al., 2004). 

Fäderna upplevde det betydelsefullt när personalen förstod att kontakten med barnet 

började redan när barnet låg i magen (Bonnette, S. & Broom, A. 2011). 

Både mödrarna och fäderna var nöjda med att de fick ta ställning till om barnet skulle 

födas vaginalt eller genom kejsarsnitt (Samuelsson, M. et al., 2001; Trulsson, O. et al., 

2004). Efter att de fått information om att det var mindre risk för komplikationer vid 

vaginal förlossning och en positiv del i sorgeprocessen tackade alla ja och vid 

information angående vaginal förlossningen upplevde fäderna i efterhand att de gav 

dem mer värdighet (Samuelsson, M. et al., 2001). I Trulsson, O. et al., (2004) studie 

betonade mödrarna vikten av att vårdpersonalen visade sympati och förståelse. Fäderna

uttryckte att det var viktigt att vårdpersonalen var professionella, lugna, orädda, 

närvarande och att de visade omtanke (Cacciatore, J. et al., 2012). Mödrarna i Trulsson, 

O. et al., (2004) berättade att personalen tog hand om dem på ett fantastiskt sätt, att de 

vågade gråta och vara närvarande i deras smärta och sorg, det medförde en upplevelse 

av att vårdpersonalen var människor och inte programmerade maskiner i en stor 

organisation. 
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Både männen och kvinnorna uttryckte tacksamhet över att vårdpersonalen förvärvade 

och bevarade minnen relaterade till förlusten, exempel ett fotavtryck, bilder eller en 

hårlock från barnet samt att de fick möjligheten att röra och prata med barnet 

(Bonnette, S. et al., 2011; Cacciatore, J. et al., 2012; Samuelsson, M. et al., 2001; 

Trulsson, O. et al., 2004). De uttryckte att dessa minnen var bland det viktigaste 

faktorerna i sorgeprocessen (Samuelsson, M. et al., 2001; Trulsson, O. et al., 2004).

De kvinnor som inte önskade se sitt barn till en början var i efterhand tacksamma över 

att vårdpersonalen påverkade deras beslut och fick dem att tänka om (Ryninks, K., 

Robert Collins, C., McKenzie-McHarg, K. & Horsch, A. 2014; Trulsson, O. et al., 2004), 

men det fanns enstaka kvinnor som önskade att behålla minnesbilden av barnets 

utseende och valde att lämna barnet direkt efter födseln (Lindgren, H., Malm, M.-C. & 

Rådestad, I. 2014). Möjligheten att vid avskedet lämna barnet med vårdpersonal de var 

bekanta med upplevde mödrarna som en trygghet, men kände ändå en överväldigande 

tomhet. De ansåg det som en onaturlig upplevelse att lämna barnet i obduktionsrummet

och att den upplevelsen var svårare än själva förlossningen (Lindgren, H. et al., 2014). 

Enligt Bonnette, S. et al., (2011) hade männen en polär upplevelse av vårdtiden i helhet. 

En sida beskrev att de inte kände sig tacksam för något vårdpersonalen hade gjort i 

samband med födseln och resterande beskrev tiden som en sammanhängande och 

värdefull fadersupplevelse (Bonnette, S. et al., 2011; Samuelsson, M. et al., 2001). Trots 

den frustration som fäderna upplevde, kände de flesta en trygghet i den situation som de

befann sig i på sjukhuset (Samuelsson, M. et al., 2001).

Föräldrars känslomässiga reaktioner

Att känna rädsla

De flesta mödrar hade en föraning om att något var fel innan diagnosen intrauterin 

fosterdöd sattes (Trulsson, O. et al., 2004). Det kunde handla om mindre fosterrörelser 

eller större tyngd i buken. De kvinnor som kände rädsla över att något var fel 

kontaktade vården, många fick rådet att komma in för en undersökning medan andra 

fick rådet att avvakta. Några av mödrarna kände att det var svårt att kommunicera sina 
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bekymmer till vårdpersonalen och ville inte uppfattas som besvärliga, vilket medförde 

att de avvaktade med en vidare kontakt (Trulsson, O. et al., 2004). Även fäderna 

upplevde en känsla av att något var fel med barnet (Samuelsson, M. et al., 2001). 

Fäderna upplevde situationen som ett tillstånd av mental beredskap innan diagnosen 

intrauterin fosterdöd sattes. 

Männen uttryckte en rädsla över att barnet som låg i moderns mage kunde medföra att 

modern blev sjuk och de önskade att barnet skulle födas så snabbt som möjligt 

(Samuelsson, M. et al., 2001). Det döda barnet i magen uppfattade även kvinnorna som 

skrämmande och de uttryckte vaginal förlossning som fasansfull. I efterhand kände 

mödrarna att de fått styrka av den vaginala förlossningen och ingen kvinna ångrade sitt 

val (Trulsson, O. et al., 2004). Männen upplevde frustration och hjälplöshet under 

förlossningen (Samuelsson, M. et al., 2001).

Att känna sorg

Intrauterin fosterdöd ses som känslomässigt komplex med långvariga symtom av sorg 

och betydande svårigheter av att hitta mening. Hos mödrarna och fäderna uppkom 

känslor av att vilja fly situationen samt känslor av overklighet (Cacciatore, J. & 

Bushfield, S. 2008, a; Samuelsson, M. et al., 2001; Trulsson, O. et al., 2004 ). En 

intensiv smärta och sorg uppstod hos kvinnorna kombinerades med en stark känsla av 

stolthet (Ryninks, K. et al., 2014).

Bonnette, S. et al., (2011) visar på den problematik som finns vid att uttrycka sorg i 

samband med mansrollen och att faderskapet och sorgen är belägen inom ett starkt 

köns- och relationsdynamik. Fäderna uttryckte att det var viktigt att inte förenkla sorg 

och förutsätta hierarkier av lidande baserat på genuskonstruktioner. Något som männen

nämnde var de stereotypa attribut som finns angående vad som är typiskt manligt, 

exempel att en man ska vara modig eller stark (Bonnette, S. et al., 2011).

Lindgren, H. et al., (2014) skildrar att mödrarna vid en viss tidpunkt kände att de gjort 

allt för sitt barn och att de var tvungna att fortsätta gå vidare i livet. Detta uttrycktes 

vara ett emotionellt ögonblick för dem. Ryninks, K. et al., (2014) beskrev att någon 
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kvinna hade en önskan av att både ta avsked samt be om ursäkt till barnet medan andra 

var ledsen över att deras partner valde att inte se barnet, och uttryckte besvikelse 

eftersom de inte kunde dela erfarenheten på samma sätt. Männen uttryckte att första 

tiden hemma speglades av känslor som tomhet, tystnad, övergivenhet och sårbarhet 

(Samuelsson, M. et al., 2001). De önskade att bli lämnade ifred, samtidigt som det 

förekom en tudelad känsla av att träffa andra människor (Bonnette, S. et al., 2011).

Flera av fäderna beskrev att de hade en pågående relation med sitt döda barn, att 

exempel fira sitt döda barns födelsedag genom ballonger, tända ljus, picknick, tårta, 

musik eller ett besök på graven ansågs också som en viktig del i sorgen (Bonnette, S. et 

al., 2011).

Motstridiga känslor

Fäderna berättade att de byggde upp en relation till barnet redan när det låg i moderns 

mage samt under ultraljudsundersökningarna. Det beskrevs vara en början på 

faderskapet och ansågs vara en viktig del då de inte själva kunde bära barnet på samma 

sätt som modern (Bonnette, S. et al., 2011). Fäderna upplevde en känsla av utanförskap, 

bortglömdhet samt att vara nedtrycka i en totalt kvinnodominerad värld (Samuelsson, 

M. et al., 2001). Ilska och frustration beskrevs av både fäderna och mödrarna 

(Samuelsson, M. et al., 2001; Trulsson, O. et al., 2004) och fäderna uttryckte även 

känslor av meningslöshet, ångest, ilska, skuld och chock (Bonnette, S. et al., 2011; 

Samuelsson, M. et al., 2001). 

Mödrarna beskrev någon typ av förändring av deras identitet i samband med den 

intrauterina fosterdöden (Cacciatore, J. et al., 2008, a; Cacciatore, J. 2010, a). 

Kvinnorna hade fått uppenbarelser om hur skört livet var och några fann inre styrka, de 

berättade att deras barns död förändrat dem till att vara en mer känslig person och fått 

dem att inse att inte ta saker för givet (Cacciatore, J. et al., 2008, a). Några av mödrarna 

uttryckte en känsla av misslyckande och otillräcklighet och ifrågasatte föräldraskapet till

deras levande barn (Cacciatore, J. 2010, a; Murphy, S, L. 2012). 

10



Mödrarna beskrev den första tiden som kritisk och overklig (Lindgren, H. et al., 2014). 

Cacciatore, J. (2010, a) betonade att mer än en femtedel av mödrarna hade 

självmedicinerat med alkohol och illegala droger och att nästan hälften hade tankar på 

självskada efter barnets död. Mödrar till ett barn som dött intrauterint har dubbel så 

stor risk att uppleva ångestkänslor efter tre år. Förlossningen av det döda barnet 

innebär ett emotionellt och kognitivt trauma, rädsla och smärta och kan leda till 

posttraumatiskt stress syndrom hos kvinnorna. Mer än hälften av mödrarna beskrev 

fysiska symtom på ångest som exempel värkande armar (Cacciatore, J. 2010, a).

Erfarenhet av socialt stöd

Familjens betydelse

Både mödrarna och fäderna upplevde förlossningen som en kritisk fas, men att få 

tillbringa många timmar tillsammans med barnet och att utnyttja denna tid ansågs som 

angeläget för dem (Bonnette, S. et al., 2011; Ryninks, K. et al., 2014; Trulsson, O. et al., 

2004). 

Majoriteten av männen betonade att samverkan med sitt döda barn liknar samspelet 

föräldrar har med sitt levande barn när det handlar om att exempel röra, prata eller 

bada det döda barnet (Cacciatore, J. et al., 2012). En viktig del för fäderna och mödrarna

 i sorgeprocessen var att dela upplevelsen med varandra men även med familjen 

(Bonnette, S. et al., 2011; Cacciatore, J. et al., 2008, a; Cacciatore, J. 2010, a; Ryninks, 

K. et al., 2014; Samuelsson, M. et al., 2001). För att familj och vänner lättare skulle 

förstå kändes det viktigt för mödrarna och fäderna att få möjligheten att visa upp sitt 

döda barn (Cacciatore, J. et al., 2008, a; Ryninks, K. et al., 2014). När mödrarna började

få bekräftelse av andra angående barnets död, kändes det lättare att gå vidare i sorgen 

(Cacciatore, J. 2010, a). 

Många män hade fokus på att stödja och skydda modern (Bonnette, S. et al., 2011; 

Samuelsson, M. et al., 2001). Fädernas stödjande beteendet fortsatte tills deras vänner 

konfronterade dem att de bör bearbeta sin egen sorg (Samuelsson, M. et al., 2001). 

Många fäder kände att de ville vara starka inför sin partner och familj och att de enbart 
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kunde slappna av när de var ensamma. Att visa ömsesidig respekt hos varandra ansågs 

som en viktig del av sorgen eftersom personerna i parrelationen inte alltid sörjer på 

samma vis. Något som ofta saknades men önskades av männen var att bli accepterade 

och bekräftade som sörjande far och inte bara som stödjande partner. Fäderna uttryckte

att i samband med den intrauterina fosterdöden uppfattades moderns sorg mer 

berättigad (Bonnette, S. et al., 2011).

Stödet utifrån

Socialt stöd, som den viktigaste faktorn för coping av barnets död beskrevs av många 

mödrar och fäder (Cacciatore, J. 2010, a; Samuelsson, M. et al., 2001; Ryninks, K. et al., 

2014). Mödrarna beskrev att det sociala stödet kunde komma från olika källor till 

exempel stödgrupper, arbetskamrater, kuratorer, terapeuter och vårdpersonal. Stödet 

kunde handla om att få godkännande, bekräftelse eller visad medkänsla (Cacciatore, J. 

2010, a). Möjligheten av att träffa andra och prata om sin förlust samt få höra om 

liknande sorger kunde leda till en känsla av tillhörighet och ansågs som det mest 

betydande stödet för mödrarna (Cacciatore, J. et al., 2008, a). Den bästa professionella 

hjälp enligt vissa fäder kom från sjukhuskapellets personal och kyrkgrupper med 

föräldrar som genomgått en intrauterin fosterdöd (Samuelsson, M. et al., 2001). Vissa 

kvinnor blev aktivister för ändamål relaterade till intrauterin fosterdöd (Cacciatore, J. et

al., 2008, a). Många kvinnor uttryckte dock besvikelse över det begränsade sociala 

stödet och saknade en stödjande person, som kunde finnas där för dem med speciell 

uppmärksamhet (Cacciatore, J. 2010, a). 

Ensamhet innebär att inte vara ansluten och sammanhängande, att vara utan kontakt 

med andra och att vilja vara med någon som inte är där. Detta tillstånd kan leda till 

misstro till sig själv, till sina känslor och till andra. Det ensamma tillståndet beskrev 

Cacciatore, J. (2010, a) kunde leda till att som moder ryggar tillbaka från sociala miljöer.

Ett sätt som individer kan övervinna alternativt mildra stigmans skadliga effekter är 

genom empowerment, istället för att vara passiva offer för fördomar. Den 

stigmatiserade personen är en aktiv deltagare i samhället, som försöker förstå deras 

sociala världar och skapa positiva resultat. Undvikande av den sörjande modern 

förstärkte hennes missgynnande idéer av intrauterin fosterdöd (Murphy, S, L. 2012).
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Det finns tre sätt som kunde uppmana identiteten som sörjande förälder som ett sätt av 

empowerment. Att som moder och fader utmana den medicinska professionen, 

förbättra vården vid sorg och genom att öka medvetenheten om intrauterin fosterdöd. 

De försökte förändra vårdens praxis genom att förhindra de negativa upplevelserna de 

själva varit med om. Möjligheten att berätta om förlusten av sitt barn samt delta i 

forskning kan leda till att vården förbättras samt att vårdpersonalen får en bättre 

förståelse för intrauterin fosterdöd (Murphy, S, L. 2012).

Diskussion

Metoddiskussion

Henricson, M. (2012) beskriver att genom att söka i olika databaser med 

omvårdnadsfokus kan man stärka arbetets validitet, detta då det ökar chansen att hitta 

relevanta artiklar. De databaser som användes i vår litteraturstudie är specialiserad på 

omvårdnadsforskning. Artiklarna hämtades hem i fulltext från Umeå Universitets 

bibliotek. Eftersom vi inte hade någon budget valde vi att hämta hem artiklarna i 

fulltext, men även för att de enkelt skulle kunna läsas. Majoriteten av studierna kommer

från Sverige eller Storbritannien men även artiklar från Norge, Australien och Schweiz 

har inkluderats för att få in fler aspekter av intrauterin fosterdöd. Det fanns mycket ny 

forskning inom området vilket gjorde att artiklar som var äldre än år 2000 uteslöts.

Ingen lämplig artikel kring den kris och sorg föräldrarna upplevde vid intrauterin 

fosterdöd kunde hittas. Vi valde därför att använda Cullberg, J. (2006) bok om kristeori,

på grund av teorins relevans.

En nackdel när man genomför en litteraturstudie är att materialet är redan publicerat 

material som är skrivet på engelska och därmed kan översättning av text samt 

misstolkning av text ske oavsiktligt. Att missa information av misstag är också något 

som kan inträffa. För att få en bra intern validitet krävs det att man undviker 

systematiska fel så kallat bias (Forsberg, C. et al., 2013). För att motverka bias 

granskades artiklarna flera gånger samt användes digitala uppslagsverk för att översätta

svåra ord. Tiden kan bli en faktor till att examenarbetets kvalité försämras, det kan vara 
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insikt i att det finns för lite publicerat material inom området, men även att de utvalda 

artiklarna inte svarade på syftet (Henricson, M. 2012). Detta problem uppstod inte för 

oss då det fanns mycket publicerat material som mötte syftet. Vi valde att inte ta med 

fler artiklar till resultatet då det material vi fick fram var tillräckligt stort. Nackdelen 

med att inte inkludera fler artiklar till resultatet kan ha varit att någon aspekt på 

föräldrars olika upplevelser kan ha missats. Vi vill dock framhäva att många artiklar 

som fanns gjorda på ämnet visade på liknande resultat och att inkludera fler artiklar inte

var nödvändigt då upprepning lätt skulle ske. 

Nio kvalitativa artiklar användes varav sex graderades till hög kvalitet. Fem artiklar 

handlade om mödrarna, tre om fäderna och en artikel om båda föräldrarna, vilket har 

gjort att vi fått en förståelse om likheter och skillnader mellan dem. Två personer har 

läst och granskat artiklarna vilket har gett oss en mer objektiv bild. Lundman, B. et al., 

(2008) beskriver att syftet med det är att uppnå enighet vid tolkning av texten genom 

reflektion och diskussion mellan de personer som är med i forskningsgruppen. 

Trovärdigheten är hur användbart eller överförbart resultatet är, alltså i vilken 

omfattning resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer.

För att stärka resultatets tillförlitlighet uttrycker Lundman, B. et al., (2008) att en 

noggrann beskrivning av analysarbetet är nödvändigt. Detta kan förklaras genom att 

forskaren noggrant styrker sina ställningstaganden under hela forskningsprocessen. 

Ingen av oss hade någon tidigare erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys vilket kan ha 

påverkat utfallet av vårt resultat.

Resultatdiskussion

I mötet med vårdpersonalen

Pullen, S., Golden, M. A. & Cacciatore, J. (2012) undersökte om det sätt som beskedet, 

angående den intrauterina fosterdöden, gavs och hur det påverkade sorgeprocessen. Det

visade sig att mödrarna och fäderna hade både positiva och negativa erfarenheter. 

Cacciatore, J. (2010, b) uttrycker att istället för att använda strikta riktlinjer, förinställda
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protokoll, checklistor och plattformar i mötet med sörjande föräldrar bör vårdgivarna 

istället fokusera på relationen för att nå personcentrerad vård.

Enligt Yamazaki, A. (2010) var det flera kvinnor som upplevde att den intrauterina 

fosterdöden kom väldigt plötsligt. Efter underrättelsen av den intrauterina fosterdöden 

ansågs det viktigt att vårdpersonalen stannade en stund innan de lämnade salen och 

inte avviker direkt (Pullen, S. et al., 2012). Vi drar slutsatsen att en betydelsefull del för 

mödrarna och fäderna var att efter beskedet om intrauterin fosterdöd få lugn och ro 

samt tillgång till samma vårdpersonal. Litteraturstudien betonar även att föräldrarna 

upplevde det positivt när egenskaper som att vara empatisk, stödjande, förstående, 

respektfull, snäll och hjälpsam fanns hos vårdpersonalen. Liknande egenskaper 

beskrevs också som positiva i Lee, C. (2012) och Pullen, S. et al., (2012) studie. När 

mödrarna och fäderna fick en känsla av att vårdpersonalen var nonchalanta, likgiltiga, 

känslokalla, respektlösa eller osympatiska framkom ogynnsamma känslor hos dem 

(Pullen, S. et al., 2012). Vi argumenterar för att vårdpersonalens dåliga attityd är något 

som leder till ledsamhet, sorg och ilska hos fäderna, exempel när vårdpersonalen inte 

bekräftade faderskapet. Många kvinnor anklagade vårdpersonalen och tog ut deras 

frustration på dem, vissa av dessa anklagelser var nog berättigade medan andra var en 

uppenbar förskjutning av självanklagelser. Vissa kvinnor reagerade med psykiatriskt 

präglade symtom efter barnets död medan en del inte visade någon sorg alls, så kallad 

paradoxal, förnekad reaktion (c.f. Cullberg, 2006).

I Pullen, S. et al., (2012) studie kunde man se att föräldrarna uppskattade när de fick ett 

alternativ att välja mellan eller att alternativet förklarades under vårdtiden, om dessa 

var begränsade och utan förklaring uppfattades det som negativt. Det är betydelsefullt 

för föräldrarna när de får möjligheten att välja mellan att föda sitt döda barn genom en 

vaginal förlossning eller kejsarsnitt.

I litteraturstudien betonas det att föräldrar efter den intrauterina fosterdöden påverkas 

av både negativa och positiva erfarenheter i vård och stöd men även faktorer som ger en 

både positiv och negativ inverkan på föräldrarnas upplevelse. Mödrarna och fäderna 

upplevde att vårdpersonalen saknade utbildning i att hantera situationen kring den 
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intrauterina fosterdöden och behovet av fortsatt stöd hos föräldrarna (O’Leary, J. & 

Warland, J. 2013). Vårdgivarens förmåga att vara ödmjuk, medmänsklig samt 

närvarande kan påverka kort- och långsiktiga konsekvenserna för föräldrarna (Lee, C. 

2012; Pullen, S. et al., 2012; Yamazaki, A. 2010). Händelsen är känslomässigt komplex 

och att föräldrar har svårt att hitta mening. Föräldrar till ett barn som dött intrauterint 

är oerhört utsatta och upplevelsen av en sådan händelse ser olika ut. Det känns därför 

intressant att belysa detta känsliga område och skapa en översikt av föräldrarnas 

erfarenhet av stöd och vård i samband med den tragiska händelsen. 

Det är viktigt att samtalen präglas av både verbal och icke-verbal kommunikation. Detta 

resonemang verifierar Pullen, S. et al., (2012) och Lee, C. (2012) som väsentligt och 

betydelsefullt. Lee, C (2012) betonar även att bristande kommunikation kan leda till mer

ångestkänslor. Ett exempel från resultatet var att tystnaden hos vårdpersonalen vid 

ultraljudsundersökningen gav föräldrarna mer oro, och det hade varit bättre om 

vårdpersonalen talat om vad de sätt eller vad som bekymrat dem. Lee, C. (2012) betonar

att föräldrarna upplevde tystnaden som frustrerande och Pullen, S. et al., (2012) 

beskriver även att det gällde fördröjningen av beskedet angående barnets död. Studien 

framhäver det ogynnsamt när det var mycket personal i undersökningsrummet och att 

personalen endast pratade med varandra utan att involvera föräldrarna i samtalet.

Många sjukhus har en rutin där sjukvårdpersonalen uppmuntrar att fotografera, se, 

hålla om, bada och klä på det döda barnet (Lee, C. 2012). Detta är något som ofta 

framkom i resultatet och är viktiga delar i föräldrarnas bearbetning av den intrauterina 

fosterdöden. Att tillbringa tid och skapa minnen av barnet är betydelsefullt för 

föräldrarna, trots att det kunde kännas onaturligt för dem till en början (Lee, C. 2012). 

De äldre mödrar och fäder som förlorat sitt barn innan 1970-talet förklarade att de 

nekades möjligheten att se barnet från sjukvårdspersonal på grund av att både 

vårdpersonal och familjen hävdade att situationen skulle bli för upprörande för modern.

Några av föräldrarna fick chans att se barnet men inte hålla det (O’Leary, J. et al., 2013).

En förändring och förbättring i vården kan ses retrospektivt, från att inte låta modern se

eller vidröra barnet efter den intrauterina döden, till att bli rekommenderad av 

vårdpersonalen att hålla barnet och ta hand om det som om det vore levande. Detta ses 
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som ett positivt och viktigt framsteg inom sjukvården. Modern och fadern hade valt att 

göra annorlunda om situationen uppstod i dagens samhälle (O’Leary, J. et al., 2013). Att

bli övertygad som förälder att glömma sitt döda barn är en tragedi och det är viktigt, 

som förälder, att själv ta det beslutet för att på bästa möjliga sätt kunna gå vidare och 

bearbeta sin sorg.

Resultatet belyser att många föräldrar var nöjda med den vård de fått men att det även 

fanns vissa föräldrar som upplevde en otillfredsställande vårdtid på sjukhuset. Frånvaro

av information, kontinuitet av stöd samt stöd av föräldrarnas känslor betraktades enligt 

Pullen, S. et al., (2012) vara några av de centrala delarna i uppfattningen av vårdtiden. 

De skildrades som något negativt när det fanns osäkerhet hos personalen; i utförandet 

av vissa undersökningar eller i samband med barnets hälsotillstånd. Anledningen till 

varför vissa föräldrar var missnöjda kan vara till följd av de olika typer av vårdpersonal 

som föräldrarna möter under vårdtiden, och hur deras personligheter i mötet med 

föräldrarna yttrat sig. Men även den tidsperiod som gått mellan tragedin och intervjun, 

en längre tidsperiod mellan tragedin och deltagandet i studien kan orsaka att 

föräldrarna hinner förtränga det negativa som uppstått under vårdtiden.

Föräldrars känslomässiga reaktioner

I litteraturstudien tas det upp att mödrarna hade en föraning om att det var något fel på 

barnet innan diagnosen ställdes. Det nämndes bland annat att några mödrar vid kontakt

med sjukvården fick svaret att avvakta att komma in för en undersökning medan andra 

rekommenderades att komma in omgående. I O’Leary, J. et al. (2013) studie nämns det 

bland annat att mödrarna fick liknande svar om att avvakta med en undersökning då det

kan vara vanligt att barnet inte är så rörligt den sista tiden av graviditeten. När modern 

känner rädsla och får en känsla av att något inte står rätt till bör hon bli 

rekommenderad av sjukvården att komma in för en undersökning omgående, detta för 

att eventuella avvikelser på barnet ska kunna upptäckas så fort som möjligt och att en 

eventuell förlossning ska bli aktuellt för att barnet ska få en ökad chans att överleva. 
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Resultatet klargjorde att mödrarna upplevde det jobbigt att behöva vänta på 

igångsättning efter beskedet om intrauterin fosterdöd. Trots att de flesta till en början 

önskade genomgå ett kejsarsnitt framkom det i resultatet att majoriteten av föräldrarna 

ansågs nöjda med en vaginal förlossning. Lee, C. (2012) för ett liknande resonemang 

angående att mödrarna i efterhand var nöjda med beslutet om vaginal förlossning men 

även att de upplevde sig oförberedda när det kom till att föda det döda barnet. Flera 

mödrar i Malm, M.-C., Rådestad, I., Erlandsson, K. & Lindgren H. (2011) studie beskrev 

att de känt sig övergivna i en situation de inte kunde kontrollera, en ofrivillig väntan 

före igångsättningen. De flesta hade önskat att genomgå förlossningen direkt, men fick 

istället rådet att åka hem igen innan förlossning vilket beskrevs som meningslöst. Vårt 

resultat bestrider detta och betonar istället att som förälder få möjligheten att åka hem 

och förbereda sig mentalt inför förlossningen var en positiv och viktig del i 

sorgeprocessen, men även att föräldrarna fick valmöjligheten att stanna kvar på 

sjukhuset om de önskade det.

Cullberg, J. (2006) beskriver en rädsla hos modern av att inte kunna få ett barn efter 

den intrauterina fosterdöden. Cacciatore, J., DeFrain, J. & Jones K. L C. (2008, c) 

betonar att intrauterin fosterdöd inte enbart handlar om det barn som dött och den sorg

föräldrarna går igenom. Det finns en tvetydighet och osäkerhet hos dem som förlorat ett

barn, det kan exempel handla om tankar kring en ny graviditet och om rädslan för 

eventuell sekundär infertilitet. Rädslan av att inte kunna få ett barn är inget som 

kvinnorna i litteraturstudien beskrivit, men vid ett större urval av artiklar tror vi att 

detta resultat skulle ha kunnat styrkas.

Yamazaki, A. (2010) beskriver mödrarnas upplevelse av sorgeprocessen i fem steg.

Dessa steg är att leva med verkligheten av att ha förlorat ett barn, att i jämna steg 

komma till rätta tillsammans med familjemedlemmarna i acceptansen av förlusten, att 

starta en stödgrupp med föräldrar som upplevt liknande händelser samt att vara 

tillsammans på ett naturligt sätt och att det med tiden kommer fler positiva tankar när 

de tänker på barnet (Yamazaki, A. 2010)
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I McCreight, B. S. (2004) studie framkommer det att männen ifrågasatte sin identitet 

som fader, och att förlusten av deras döda barn påverkat deras framtid, som exempel 

förlust av framtida förhoppningar och drömmar. I litteraturstudien beskrev mödrarna 

hur förlusten av deras barn förändrat deras identitet, det kunde handla om att finna inre

styrka, uppenbarelser om hur skört livet är eller större känslighet för andras känslor. 

Detta resonemang styrks av Lee, C. (2012) och Cacciatore, J., DeFrain, J. & Jones K. L. 

C. (2008, b) studie men där Cacciatore, J. et al., (2008, b) även tillägger att mödrarna 

upplevde att det var svårt att gå tillbaka till det normala och att kampen att hitta en 

jämvikt kunde påverka kvaliteten i relationen. Det var faktorer kring den känslomässiga 

förbindelsen, kommunikationen, sexuella intimiteten och spirituella värderingar 

(Cacciatore, J. et al., 2008, b). 

Att mödrarna lägger skulden på sig själv är något som Cacciatore, J. et al., (2008, c) tar 

upp i sin studie, det kunde handla om olika anledningar till exempel stress och sjukdom.

Får kvinnan inte veta anledningen till varför barnet dött i magen, kan de leda till att 

man klandrar sig själv. McCreight, B. S. (2004) betonar att majoriteten av män la 

skulden på sig själv och hävdar att de borde ha lyssnat på modern när hon upplevt en 

sjukdomskänsla och att de vid det tillfället borde ha åkt in till sjukhuset. Vårt resultat 

visar också på att fäderna uttryckte rädsla över att barnet kunde gjort modern sjuk i 

väntan på förlossning och att vi drar slutsatsen att fäderna lägger sin egen sorg och 

känslomässiga behov åt sidan för att kunna stödja och trösta sin partner. 

I litteraturstudien uppmärksammas det en problematik vid att uttrycka sorg i samband 

med mansrollen. Vi har reflekterat över resultatet, där vi beskrivit manlig sorg och att 

gråta som man, och vi anser att detta är ett viktigt ämne att belysa då det är tabubelagt i 

dagens samhälle. De som männen kunde uppleva som viktigt men som ofta saknades 

var önskan om att bli accepterad och bekräftad som en sörjande far och inte endast som 

en stödjande partner. Det visade sig att många män hade svårt att slappna av 

tillsammans med modern på grund av att de ville visa sin styrka och inte ses som den 

svaga. Männen nämnde även den stereotypa attribut som fanns angående vad som är 

typiskt manligt, exempel att vara modig eller stark. McCreight, B., S. (2004) förklarade 

att männen redan från barnsben blir uppfostrad med att vara stark och inte gråta, och 
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att det kunde vara anledningen till att fäderna vid en intrauterin fosterdöd hade svårt att

visa sin sorg. Männen förklarade att modern visade sin sorg genom att gråta ut medan 

de själva höll igen och grät på insidan.

Drygt en fjärdedel av kvinnorna hade självmordstankar i Cacciatore, J. et al., (2008, b) 

studie, detta beteende beskriver även O’Leary, J. et al., (2013). Att börja självmedicinera

med alkohol och droger och tankar om självskada är något som tas upp i resultatet. Vi 

drar slutsatsen att det beror på avsaknad av stöd och coping i förhållande till situationen

och anser därför att det är viktiga delar för föräldrarna i deras sorgeprocess. 

Cullbergs kristeori (2006) är angelägen för studien och teorins väsentlighet till den 

sorgeprocess som föräldrarna till barn som dött intrauterint går igenom. Krisens förlopp

kan delas in i fyra naturliga faser, dessa benämns: chockfas, reaktionsfas, 

bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Den första fasen uppstår vid själva händelsen, 

den kan vara från ett kort ögonblick upp till några dygn och går sedan över till fas två 

och tre. Slutligen övergår sorgen till den sista fasen, som innebär fullständig 

återhämtning. De olika stegen i sorgeprocessen har karaktäristiskt innehåll och 

terapeutiska problem, dessa steg behöver inte vara åtskilda från varandra utan någon av

dessa kan ibland överlappa varandra (c.f. Cullberg, J. 2006)

På grund av fädernas brist på fysisk anknytning till barnet argumenterar Murphy, S, L. 

(2011) för att fäderna hänvisade till det regelföljande beteende som modern följde under

graviditeten, exempel att hon inte rökte eller konsumerade alkohol. Mannen ansåg 

därför att detta beteende förstärkte idén av att deras partner inte var att skylla för den 

intrauterina fosterdöden. I förlängningen kan det också förmodas att fäderna var oroade

att inte lida av någon stigma vid deras förknippning med partnern. Det gör det klart att 

tillgivenheten till idén när man vet att man är gravid, upplevs som kontrollerad genom 

kvinnans beteendeförändring. Dock kan det ändå uppfattas, i samband med barnets 

död, att modern är på något sätt att skylla (Murphy, S, L. 2011). Detta argument är 

ingenting som vårt resultat belyser men det känns som ett viktigt perspektiv och analys 

av fädernas beteende. Vi argumenterar för att fäderna troligen bygger upp en relation 

till barnet redan när barnet är i moderns mage samt under ultraljudsundersökningarna, 
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och att i samband med det börjar faderskapet. Detta argument styrks i McCreight, B. S. 

(2004) studie, där de beskriver att under ultraljudet få chansen att se barnets fysiska 

egenskaper som exempel fingrar och tår gör att ett faderskap påbörjas. Vi vill klargöra 

att några av de män som inte haft möjlighet att se sitt barn via ultraljud inte kunde 

föreställa sig barnets existens på samma sätt som de som haft chans att se sitt barn via 

ultraljud. 

Ånger, skuld, misslyckande, otillräcklighet, ensamhet och ilska i samband med den 

intrauterina fosterdöden var några av de känslouttryck som skildrades av mödrarna och 

fäderna i litteraturstudien. Yamazaki, A. (2010) belyser att kvinnor hade uppfattningen 

om att män inte förväntas visa känslor lika lätt och att de ska vara ett stöd till modern. 

En av kvinnorna beskrev att hon inte sett sin man gråta förrän han höll i hennes 

systerson och det var vid det tillfället hon förstod att det måste ha varit svårt för honom 

också. Dessutom beskrev kvinnorna att männen förväntas gå tillbaka till arbetet 

omedelbart, vilket inte de behöver göra. Något som ansågs viktigt hos föräldrarna i 

Cacciatore, J. et al., (2008, b) studie var att respektera individuellt sörjande. Cacciatore, 

J. et al., (2008, c) beskriver frustration hos mödrarna när fäderna inte visade sina 

känslor. En slutsats kan dras att kvinnor och män upplever sin sorg på olika sätt och att 

det kan uppstå missförstånd hos dem. Det kan handla om att mannen upplever att 

kvinnan blir mer ledsen om han öppet visar sin sorg, samtidigt som kvinnan i sin tur 

upplever en större ledsamhet när mannen håller inne sin sorg och inte öppet visar den. 

Det visar vikten av att ha en öppen och ärlig kommunikation mellan varandra i 

relationen.

Erfarenheter av socialt stöd

Vissa mödrar beskrev att det skämdes över att berätta om den intrauterina fosterdöden 

för andra. I O’Leary, J. et al., (2013) studie tas det upp att mödrar fick beröm för att det 

ansågs starka och att de bland annat fick rekommendationen av en familjemedlem att 

inte diskutera förlusten med fäderna. Att bli rekommenderad att hålla inne sin sorg och 

inte kunna dela med sig av den är något som ingen förälder bör utsättas för. Det är 
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viktigt för relationen att kunna prata om det som hänt både dem emellan men även med

familj och vänner samt andra som varit med om samma händelse, för att på bästa 

möjliga sätt kunna bearbeta sin sorg.

Föräldrarnas sorg av barnet som dött intrauterint kan ske både individuellt och 

tillsammans. Det betonas att socialt stöd anses viktigt enligt föräldrarna, men typen av 

stöd och var stödet kommer ifrån skiljer sig (Cacciatore, J. et al., 2008, c). Att visa 

ömsesidig respekt hos varandra ansågs som en viktig del av sorgen eftersom personerna 

i parrelationen inte alltid sörjer på samma vis. Något som ofta saknades men önskades 

av männen var att bli accepterade och bekräftade som sörjande far och inte bara som 

stödjande partner. En viktig del i sorgeprocessen är att visa varandra respekt i 

relationen. En djupgående sorg kan leda till att paret starkt håller fast vid varandra, 

samtidigt som de kan ha en förmåga att riva djupa sår som i sin tur leder till separation 

(Cacciatore, J. et al., 2008, c). Att som förälder kunna prata, vara öppen, ärlig och våga 

sörja inför sin partner är en viktig del i sorgeprocessen och betydelsefulla egenskaper för

att lättare kunna gå vidare i livet efter händelsen. 

En slutsats kan dras att det sociala stödet är viktigt för att kunna finna tröst och gå 

vidare i sorgen. Föräldrarna i litteraturstudien upplever det positivt att vara med i 

stödgrupper och hur det hjälper dem i bearbetningen av sorgen. Enligt McCreight, B. S. 

(2004) hade männen gått med eller blivit gruppledare i en stödgrupp vilket hjälp dem i 

sorgeprocessen. Att dela sorg och ilska i ett sammanhang där det var betraktat som 

normalt och acceptabelt medförde att fäderna upplevde sinnesro. Det fanns även fäder 

som nämnde att de inte kunde prata med sin familj eller sina arbetskamrater om sin 

erfarenhet. För männen är det viktigt med bra kommunikation och förståelse vid en 

sådan händelse (McCreight, B. S. 2004). Några mödrar och fäder beskrev en känsla av 

att inte passa in i sitt gamla kompisgäng längre och att de har en helt ny uppsättning 

med vänner (Cacciatore, J. et al., 2008, c). Det kan skilja sig från familj till familj 

beroende på hur det sociala nätverket ser ut men även hur man som person upplever 

den tragiska händelsen och agerar mot sina vänner.

22



Många mödrar och fäder upplever en stigmatisering i samband med barnets död och att 

empowerment kan mildra dess skadliga effekter, exempel på detta kan vara att som 

förälder delta i forskning, vilket i sin tur kan leda till att vården förbättras. Mödrarna i 

Murphy, S, L. (2011) studie var angelägna om att distansera sig själva från det beteende 

som kan anses som stigmatiserande. I resultatet skildras att mödrarna och fäderna kan 

nå empowerment genom att förmedla sin erfarenhet. I detta sammanhang kan 

spridningen av information kring intrauterin fosterdöd vara en viktig faktor för att inte 

uppleva stigma men likväl för att vårdpersonalen ska få en bättre förståelse och att 

vården ska kunna utvecklas. Cacciatore, J. et al., (2008, c) beskriver också vikten med 

att som förälder få chansen att dela med sig av sina erfarenheter. Det är viktigt och 

givande att det finns tillgång till stödgrupper där personer med liknande händelser 

medverkar för att orka och känna motivation till att gå vidare i sorgen. Det är viktigt att 

som förälder vara medveten om att det kan ta tid att hitta och få rätt hjälp. Det visade 

sig att ju längre tiden gick ju lättare var det för föräldrarna att hitta sätt att hjälpa dem 

själv och andra, och ju mer man kunde öppna sig och prata, ju mindre ensam upplevde 

man sig (Cacciatore, J. et al., 2008, c).

Forskningsetisk diskussion

International Council of Nurses beskriver att respektera mänskliga rättigheter, det vill 

säga: kulturella rättigheter, rätten till liv och egna val, till värdighet och att bli bemött 

med respekt ses som en viktig del i vården. Omvårdnad ska ges med respektfullhet 

oavsett ålder, hudfärg, kön, nationalitet och etnisk bakgrund (ICN, 2014). Anledningen 

till varför dessa delar behövs respekteras handlar om att förlusten av ett barn som enligt

resultatet är traumatiskt bli mer påtagliga och är därför viktigt att ta hänsyn till.

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska den etiska reflektionen bedömas i studien 

som syftar på frivillighet, skydd mot skada och konfidentialitet. Vilket respekteras i de 

artiklar som ingår i resultatet. Med frivillighet menas autonomiprincipen; har 

deltagarna fått information, givit samtycke samt har rätten till att avbryta studien utan 

att ange varför samt beskriva hur förhållandet mellan personen som skrivit studien och 

de som ingår i studien ser ut (Helsingforsdeklarationen, 2008). I resultatartiklarna är 
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denna punkt noga beskriven då detta ämne är extra känsligt för deltagarna. Att skyddas 

från skada innebär principen att göra gott och inte skada och hur forskarna motiverar 

nytta/risk för deltagarna i studien. Vi anser att det är viktigt att sprida kunskap kring 

intrauterin fosterdöd för att bättre kunna hjälpa och förstå föräldrarna, den risk som 

finns i samband med detta är att generalisering kan ske. Vår uppfattning är att 

intrauterin fosterdöd är komplext och att varje förälder måste bemötas individuellt 

Konfidentialitet betyder vilken risk det finns att deltagarnas identitet kan avslöjas i 

studien (Helsingforsdeklarationen, 2008). Deltagarna i studien hade fiktiva namn, vi 

har valt att inte benämna mödrarna och fäderna efter dessa namn för att undvika 

missförstånd.

Betydelse för omvårdnad

ICN (2014) beskriver att sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. För att kunna ge 

den bästa möjliga omvårdnad som sjuksköterska är det viktigt att skapa en uppfattning 

om hur föräldrar som genomgått intrauterin fosterdöd upplever omvårdnaden och 

bemötande under vårdtiden. Sjuksköterskan kan möta dessa föräldrar på en 

gynekologmottagning alternativt på en gynekologavdelning i samband med intrauterin 

fosterdöd.

Pullen, S. et al., (2012) beskriver olika faktorer som kan påverka föräldrarna negativt 

eller positivt. Vårdpersonalen kan varken förutse eller förhindra den intrauterina 

fosterdöden men de har en skyldighet att mildra traumat kring meddelandet om barnets

död till den sörjande modern och hennes familj. Ansvaret över skyldigheten att inte göra

ont ligger hos vårdpersonalen. Det behöver inte finnas något som förbättrar en förälders

sorgeprocess men vårdpersonal kan mildra de psykologiska skadorna och undvika 

vidare förvärrande av traumat (Pullen, S. et al., 2012). 
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Slutsats

Intrauterin fosterdöd medför långvariga symtom av sorg och svårighet att hitta mening 

hos de drabbade föräldrarna. Vid en intrauterin fosterdöd är kommunikationen mellan 

vårdpersonalen och familjen en av de viktigaste aspekter. Många emotionella känslor 

uppkommer vid en sådan tragedi, det är viktigt att man som individ får sörja på sitt eget 

sätt, ta den tid man behöver och accepteras för den man är.  En skillnad på hur man 

sörjer som man och kvinna förekommer, det är viktigt att bortse från den stereotypa 

attribut som finns när det handlar om vad som är manligt och kvinnligt. Att få spendera 

tid med sitt döda barn är en av de mest betydelsefulla ögonblick och något som 

vårdpersonal bör uppmuntra till. Socialt stöd är en av de främsta och viktigaste faktorn 

för att orka gå vidare i sorgeprocessen. Intrauterin fosterdöd kan till viss del undvikas 

genom att arbeta mot de riskfaktorer som tidigare nämnts, både som förälder och 

vårdpersonal.

Det skulle behövas ny forskning inom området som tar upp HBTQ-I perspektivet på 

intrauterin fosterdöd men vi är medvetna om att det kan finnas svårigheter i 

genomförandet av en sådan studie. Vi anser att i dagens samhälle är det en viktig aspekt 

och bör därmed inkluderas i studier. Ett annat exempel på utökad ny forskning är en 

longitudinell studie där sorgens olika faser studeras efter att ha genomgått en 

intrauterin fosterdöd. Det finns ett fåtal studier inom detta område men det behövs fler. 

Vi argumenterar för en longitudinell studie då flertalet av studierna har med föräldrar 

som är i olika faser av sorgen och att resultatet kan färgas av det.

25



Referenslista

* = ingår i resultatet

Badenhorst, W. & Hughes, P. (2007) Psychological aspects of perinatal loss, Best 

Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynecology21:2, 249-259. doi: 

10.1016/j.bpobgyn.2006.11.004

Bahtsevani C., Willman A., Stoltz P. & Bahtsevani C. (2014) SBU, Bilaga 5. Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser, 

hämtat 2015-04-17 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/Mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf 

*Bonnette, S. & Broom, A. (2011) On grief, fathering and the male role in men’s accounts

of stillbirth, Journal of Sociology (2011) The Australian Sociological Association, 48:3, 

248–265. doi: 10.1177/1440783311413485

*Cacciatore, J. (2010, a) The unique experiences of women and their families after the 

death of a baby, Social Work in Health Care, 49:2, 134-148, doi: 

10.1080/00981380903158078

Cacciatore, J. (2010, b) Stillbirth: Patient-centered Psychosocial Care, Clinical 

Obstetrics and Gynecology, Sep; 53:3, 691-699, doi: 10.1097/GRF.0b013e3181eba1c6.

*Cacciatore, J. & Bushfield, S. (2008, a) Stillbirth: The

Mother's Experience and Implications for Improving Care, Journal of Social Work in 

End-Of-Life & Palliative Care, 3:3, s: 59-79. doi: 10.1300/J457v03n03_06

26



Cacciatore, J., DeFrain, J., Jones, K. L. C. & Jones, H. (2008, b). Stillbirth and the 

couple: a gender-based exploration, Journal of Social Work, 11:4, s: 351-372 doi: 

10.1080/10522150802451667.

Cacciatore, J., DeFrain, J. & Jones K. L. C. (2008, c). When a baby dies: ambiguity and 

stillbirth: a marriage & family review, doi: 10.1080/01494920802454017 

*Cacciatore, J., Erlandsson, K & Rådestad, I. (2012) Fatherhood and suffering: a 

qualitative exploration of Swedish men’s experiences of care after the death of a baby, 

International Journal of Nursing Studies 50 (2013) 664–670. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2012.10.014

Callister, L. C. (2006). Perinatal loss a family perspective, Journal of Perinatal & 

Neonatal Nursing 20:3, 227-234

Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling. s: 19, 122-123, 143, 152, 154. Stockholm: Natur 

och kultur

Flenady, V., Koopmans, L., Middleton, P., Frøen, J.F., Smith, G.C., Gibbons, K., et al.

(2011). Major risk factors for stillbirth in high-income countries: A systematic review

and meta-analysis. Lancet, 377 (9774), 1331–1340

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: 

Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. s: 32, 54-55, 69-70, 79, 

80, 87, 99, 116-118. Stockholm: Natur & Kultur

Graneheim, U. H. & Lundman B. (2003). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness, Nurse 

education today (2004) 24, 105-112, doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001

27



Helsingforsdeklarationen (2008) 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html hämtat: 2015-04-07

Henricsson, M. (2012) Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad, s: 473, Lund: Studentlitteratur

Lee, C. (2012). ‘She was a person, she was here’: The experience of late pregnancy loss in

Australia, Journal of Reproductive and Infant Psychology Vol. 30, No. 1, 62–76, 

doi:10.1080/02646838.2012.661849

*Lindgren, H., Malm, M.-C. & Rådestad, I. (2014) You don’t leave your baby - mother’s 

experiences after a stillbirth, Omega (Westport) (2013-2014) Jan; 68:4 337-346 doi: 

10.2190/OM.68.4.c

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. M. 

Granskär och B. Hällgren Graneheim (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-

och sjukvård. s: 159-162. Lund: Studentlitteratur

Malm, M.-C., Rådestad, I., Erlandsson, K. & Lindgren, H. (2011) Waiting in no-man’s-

land - Mothers’ experiences before the induction of labour after their baby has died in 

utero, Sexual & Reproductive Healthcare 2 (2011) s 51-55, 

doi:10.1016/j.srhc.2011.02.002

McCreight, B. S. (2004) A grief ignored: narratives of pregnancy loss from a male 

perspective, Sociology of Health & Illness 26:3 s326-350, doi:10.1111/j.1467-

9566.2004.00393.x

Murphy, S, L. (2011) Reclaiming a moral identity: stillbirth, stigma and ‘moral mothers’,

Midwifery 28 (2012) 476–480. doi:10.1016/j.midw.2011.06.005

*Murphy, S, L. (2012) Finding the positive in loss: stillbirth and its potential for parental

empowerment, Bereavement Care, 31:3, 98-103. doi: 10.1080/02682621.2012.740277

28



Odendaal, H. J., Steyn, D. W., Elliot, A. & Burd, L. (2008) Combined Effects of Cigarette

Smoking and Alcohol Consumption on Perinatal Outcome, Gynecologic and Obstetric 

Investigation (2009) 67:1-8, doi: 10.1159/000150597

Ohlsson, H & Sörensen, S. (2011).  Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. s: 210, 278, 279.  Stockholm: Liber

O’Leary, J. & Warland, J. (2013).  Untold Stories of Infant Loss: The Importance of 

Contact With the Baby for Bereaved Parents,  Journal of Family Nursing, 19:3,  324 –

347, doi: DOI: 10.1177/1074840713495972

Pullen, S., Golden, M, A. & Cacciatore, J. (2012). “I'll Never Forget Those Cold Words as 

Long as I Live”: Parent Perceptions of Death Notification for Stillbirth, Journal of

Social Work in End-Of-Life & Palliative Care, 8:4, 339-355, doi: 

10.1080/15524256.2012.732022

*Ryninks, K., Roberts-Collins, C., Mckenzie-McHarg, K. & Horsch, A. (2014) Mothers’ 

experience of their contact with their stillborn infant: an interpretative 

phenomenological analysis, BMC Pregnancy and Childbirth (2014), 14:203. doi: 

10.1186/1471-2393-14-203

Rådestad, I. (1998), Att föda ett dött barn: vården vid förlossningen och kvinnans 

situation tre år efter barnets död. s: 13, 15. Stockholm: Repro Print AB

*Samuelsson, M., Rådestad, I. & Segesten, K. (2001).  A waste of life: fathers’ experience

of losing a child before birth, BIRTH (2001) Jun; 28:2 124-130. doi: 10.1046/j.1523-

536X.2001.00124.x

SBU/SSF nr 4. Tabell 1b Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med 

kvantitativ metod. (1999) Evidensbaserad omvårdnad vid behandling av personer med

29



schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/2/omvardnad_schizofreni/SSF_sc

hizo_tabell.pdf hämtat 2015-04-17

Socialstyrelsen (2011) Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn - Medicinska 

födelseregistret 1973–2009, Assisterad befruktning 1991–2008. Artikelnr: 2011-3-19. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18267/2011-3-19.pdf. 

hämtat den 2015-03-25

Svensk sjuksköterskeförening (2012) ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf hämtat: 2015-04-28

*Trulsson, O. & Rådestad, I. (2004) The silent child - mothers’ experiences before, 

during and after stillbirth, BIRTH (2004) Sep; 31:3 189-195. doi: 10.1111/j.0730-

7659.2004.00304.x

Weimén, A-M., A. (2015) , IUFD, https://www.sahlgrenska.se/w/i/intrauterin-

fosterdod-iufd/  hämtat: 2015-06-30

Yamazaki, A. (2010). Living With Stillborn Babies as Family Members: Japanese 
Women Who Experienced Intrauterine Fetal Death After 28 Weeks Gestation, Health 
Care for Women International, 31:921–937. doi: 10.1080/07399332.2010.503289

30



Bilaga 1.

Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet,
studier med kvalitativ metod.

1= hög 2 = medelhög 3 = låg

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

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

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

Referens: SBU (1999) Evidensbaserad omvårdnad vid behandling av 
personer med schizofreni. s: 
48.http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/2/omvardnad_schizofr
eni/SSF_schizo_tabell.pdf
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Bilaga 2.

Tabell 3. 
Artikelgranskni
ng
Författare
År
Land

Titel Syfte Metod Deltagare
(bortfall)

Resultat Kvalitet
Typ

Bonneette, S.
Broom, A. 
2011
Australien

On grief, fathering
and the male role 
in men’s accounts 
of stillbirth

Undersöka 
hur man som
far engagerar
sig till 
intrauterin 
fosterdöd och
den upplevda
legitimiteten 
av manlig 
sorg.

Fenomenologisk 
metod

12 fäder Visar på ett komplex sätt 
hur dessa män identifierar 
sig som fäder till deras 
döda barn, hur de bygger 
upp en relation med barnet
efter den intrauterin 
fosterdöden och 
problematiken att uttrycka 
sorg i samband med 
mansrollen. Resultatet talar
även för de kulturella 
konstruktionerna av 
mansrollen och att den är 
både uppenbar och 
ifrågasatt i samband med 
fosterdöden.
Faderskapet och sorgen är 
belägna inom en köns och 
relationsdynamik.

K=1

Cacciatore, J. 
Bushfield, S. 
2008 
Storbritannien

Stillbirth: the 
mother's 
experience and 
implications for 
improving care

Försöka 
förstå 
upplevelsen 
av kvinnor 
som varit 
med om en 
plötslig 
intrauterin 
spädbarns 
död, för att 
utforska vad 
de har tyckt 

Fenomenologisk 
metod

47 mödrar Dödfödsel är emotionellt 
komplex med långvariga 
symtom av sorg och stora 
svårigheter att hitta 
mening. Resultaten stödjer 
även behovet av upplevd 
psykosocialt och spirituellt 
stöd från vård-givare, 
familj och vänner. 
Kvinnornas egna 
erfarenheter argumenterar 
för omfattande 

K=2
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hjälpt i 
processen av
att gå 
igenom deras
sorg och hur 
upplevelsen 
har format 
dem.

tillvägagångssätt för att 
stödja sorg och dödfödsel 
och för vikten av 
socialarbetarens 
inblandning i både 
omedelbar och 
långtidsintervention.

Cacciatore, J. 
2010, 
Storbritannien

The unique 
experiences of 
women and their 
families after the 
death of a baby

Denna studie
syftar till att 
upptäcka på 
vilket sätt, 
och hur 
kvinnans 
erfarenhet av
intrauterinfos
t-erdöd 
drabbar 
henne som 
individ och 
sin familj. 
Samt 
långvariga 
effekter och 
vilka 
variabler som
påverkar.

Fenomenologisk 
metod

47 mödrar Resultaten visade att ökad 
förståelse av de 
upplevelser och 
psykosocialt stöd som kan 
hjälpa vissa kvinnor och 
deras familje-system klara 
de långsiktiga effekterna av
denna förlust bättre. 
Variabler som påverkar är 
bland annat: perceptuella 
erfarenheter vilket 
inkluderar socialt stöd, 
validering av hennes 
förlust, möjlighet till att 
samla ritualer och 
existentiella känslor såsom 
skam och skuld.

K=1

Cacciatore, J.
Erlandsson, K. 
Rådestad, I. 
2012 
Sverige

Fatherhood and 
suffering: a 
qualitative 
exploration of 
Swedish men’s 
experiences of 
care after the 
death of a baby

Utvärdera 
fäders 
upplevelser 
av intrauterin
fosterdöd och
psykosocial 
vård.

Fenomenologisk 
metod

131 fäder De flesta fäder kände en 
tacksamhet för 
personcentrerad vård. 16%
berättade att det upplevde 
negativa känslor om hur de
behandlades. De upplevde 
en brist hos personalen om
de var nonchalanta och 
likgiltiga mot deras sorg 
och om de visade 
respektlöshet mot barnet. 
Fäderna kände en 
tacksamhet när 

K=1
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vårdpersonalen behandlade
barnet med vördnad, blev 
validerade i sin fadersroll, 
kände tacksamhet för 
medkänsla och 
professionalism och när de 
hjälpte dem att skapa 
minnen av sitt döda barn.

Lindgren, H. 
Malm, M.-C 
Rådestad, I. 
2014
Sverige

You don’t leave 
your baby – 
mother’s 
experiences after 
a stillbirth.

Undersöka 
mammors 
upplevelser 
av att säga 
farväl till det 
döda barnet i
samband 
med 
utskrivning 
från 
sjukhuset.

Fenomenologisk 
metodik

23 mödrar Föräldrarna upplevde att 
det var onaturligt att lämna
barnet, att gå hem 
tomhänt, vilken typ av 
tillgång man hade till 
barnet, säkerhet och 
osäkerhet i separationen, 
och att släppa taget.

K=1

Murphy, S, L. 
2012 
Storbritannien

Finding the 
positive in loss: 
stillbirth and its 
potential for 
parental 
empowerment

Utforskar 
idén om 
egenmakt är 
ett sätt att 
till viss del 
övervinna 
stigman av 
intrauterin 
fosterdöd.

Fenomenologisk
metodik

10 fäder 
och 22 
mödrar

Intrauterin fosterdöd är en 
händelse som upplevs som 
stigmatiserande och 
producerar social 
obekväma möten för 
föräldrarna efteråt. Vissa 
föräldrar kunde få en 
känsla av egenmakt efter 
deras förlust på medel- och
långsikt. Egenmakt kan 
uppnås genom att utmana 
den medicinska 
professionen, hjälpa att 
förbättra vårdpraxis vid 
sorg samt öka 
medvetenhet om 
intrauterin fosterdöd.

K=2
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Ryninks, K.
Roberts-Collins,
C. McKenzie-
McHarg, K. 
Horsch, A.
2014 
Schweiz

Mothers 
experience of 
their contact with 
their stillborn 
infant, An 
interpretative 
phenomeno-
logical analysis

Undersöka 
mödrars 
erfaren-heter
och upp-
levelser när 
det handlar 
om att 
spendera tid 
med sitt 
döda barn. 
Samt hur det
kändes i 
efterhand om
de beslut 
som de tog 
angående att
se och hålla 
sitt barn eller
inte.

Fenomenologisk 
metodik

21 mödrar 2 viktiga faktorer var att få
tid att dela erfarenheten 
med sin partner och familj, 
och att involvera dem i 
processen. Majoriteten 
uttryckte tacksamhet i de 
beslutet som de tog av att 
se och hålla i sitt döda 
barn, och att personalen 
gav dem denna 
rekommendation. Flera 
mödrar beskrev en rädsla 
av att se sitt skadade eller 
döda barn och vissa 
mödrar upplevde en stark 
upplösning och tvivel under
kontakten med barnet.

K=1

Samuelsson, M.
Rådestad, I.
Segesten, K. 
2001 Norge

A waste of life: 
Fathers’ 
experience of 
losing a child 
before birth

Att belysa 
fäders 
upplevelser 
av att förlora
ett barn 
intrauterint, 
och att 
identifiera 
meningsfulla 
centrala delar
i sorgen.

Fenomenologisk 
metodik

11 fäder
(4)

De flesta önskade att 
förlossningen skulle ske 
genom kejsarsnitt till en 
början, men det visade sig 
att samtliga tyckte att en 
vaginal förlossning var det 
rätta. Fler män hittade 
mening och kände lättnad i
deras sorg genom att 
stötta deras partner. Att få 
tillbringa tid med barnet 
och att samla minnen från 
sitt döda barn var något 
som samtliga ansåg som 
en viktig del, de 
uppskattade att 
vårdpersonalen hjälpte 
dem. Det viktigaste stödet i
deras sorg var en bra 
relation med deras partner.
Vissa av fäderna saknade 

K=2
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att ha en man att prata 
med både vid tidpunkten 
av den intrauterina 
fosterdöden och efteråt.

Trulsson, O. 
Rådestad, I. 
2004
Sverige 

The Silent Child 
-Mothers’ 
experiences 
before, during, 
and after stillbirth

Undersöka 
varför 
igångsättand
et av 
förlossningen
för de flesta 
kvinnor inte 
ska försenas 
med mer än 
24 timmar 
efter diagnos
av intrauterin
fosterdöd. 
Samt hur 
tiden mellan 
diagnos och 
förlossning 
ska 
spenderas.

Fenomenologisk 
metodik

12 mödrar Många mödrar hade en 
uppfattning av att de inte 
respekterades under 
processen av den 
intrauterina diagnosen. 
De indikerar att vårdgivare 
inte bör reducera tiden till 
noll mellan diagnos och 
igångsättning av 
förlossning. Tiden kan 
behövas för att få 
medicinsk information om 
förlossningen samt 
förbereda kvinnan inför 
mötet och avskedet med 
barnet.

K=1
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Bilaga 3.
Tabell 4. Litteratursökning

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar

Urval 1 Urval 2 Urval 3

CINAHL Stillbirth AND 
pregnancy AND 
experience

Peer reviewed
År 2000-2015

86 18 6 5. You don´t leave your 
baby – mothers experience 
after a stillbirth

10. The silent child – 
Mothers experience before, 
during and after stillbirth

CINAHL Perinatal death 
AND parents AND 
experience

Peer reviewed
År 2000-2015

98 10 4 20. Finding the positive in 
loss: stillbirth and its 
potential for parental 
empowerment

CINAHL Stillborn AND 
parents AND 
experience

Peer reviewed
År 2000-2015

13 10 2 11. A waste of life: fathers’ 
experience of losing a child 
before birth

CINAHL Pregnancy AND 
death AND 
parents 
experience

Peer reviewed
År 2000-2015
Language: english

65 12 3 0

CINAHL Stillbirth AND 
mother AND 
father AND 
experience

Peer reviewed
År 2000-2015

14 6 2 3. Fatherhood and 
suffering: A qualitative 
exploration of Swedish 
men’sexperiences of care 
after the death of a baby

CINAHL Baby pregnancy 
AND experience 
grief AND stillbirth

Peer reviewed
År 2000-2015

23 10 4 8. Stillbirth: The mother´s 
experience and implications 
for improving care
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CINAHL ExperienceANDSti
llbirthAND 
Psychology

Peer reviewed
År 2000-2015

2 2 2 2. The unique experiences 
of women and their families 
after the death of a baby

PsycINFO Parents 
experience 
AND 
Stillborn 
OR Stillbirth
NOT Midwif*

Peer reviewed
År 2000-2015

76 10 3 36. On grief, fathering and 
the male role in men’s 
accounts of stillbirth

PubMed Intrauterin death 
AND parents 
experience

Peer reviewed 111 10 2 0

PubMed Stilldeath AND 
experience AND 
parents

Peer reviewed 43 8 5 4. Mothers’ experience of 
their contact with their 
stillborn infant
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Bilaga 4.
Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser

Inspirerades av Bahtsevani C.,Willman A., Stoltz P., & Bahtsevani C. 
Granskningsmall från SBU. (2014)

Författare:___________ År: _________Artikelnummer: ______

Total bedömning av studiekvalitet: Hög □ Medelhög □  Låg □

Anvisningar:

•Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.
•Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.

1. Syfte Ja □ Nej □ Oklart □ Ej tillämpl □
a)
Utgår studien från en väldefinierad 
problemformulering/frågeställning?

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc):

2. Urval Ja □ Nej □ Oklart □ Ej tillämpl □
a)Är urvalet relevant?

b)Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?

c)Är kontexten tydligt beskriven?

d)Finns relevant etiskt resonemang?

e)Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc):

3. Datainsamling Ja □ Nej □ Oklart □ Ej tillämpl □
a)Är datainsamlingen tydligt beskriven?

b)Är datainsamlingen relevant?

c)Råder datamättnad?

d)Har forskaren hanterat sin egen förförståelse 
i relation till datainsamlingen?

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc):
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4. Analys Ja □ Nej □ Oklart □ Ej tillämpl □

a)Är analysen tydligt beskriven?

b)Är analysförfarandet relevant i relation 
till datainsamlingsmetoden?

c)Råder analysmättnad?

d)Har forskaren hanterat sin egen 
förförståelse i relation till analysen?

Kommentarer (analys, analysmättnad etc):

5. Resultat Ja □ Nej □ Oklart □ Ej tillämpl □
a)Är resultatet logiskt?

b)Är resultatet begripligt?

c)Är resultatet tydligt beskrivet?

d)Redovisas resultatet i förhållande 
till en teoretisk referensram?

e)Genereras hypotes/teori/modell?
f)Är resultatet överförbart till ett 
liknande sammanhang (kontext)?

g)Är resultatet överförbart till ett 
annat sammanhang (kontext)?

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc):
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