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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Vissa delar av rapporten är på engelska, men alla anteckningar är på svenska även 
om rubrikerna är på engelska. 
 
Sid 3 Vad är en ISA Konferens 
Sid 4 Varför deltar Spädbarnsfonden 
Sid 5 Sammanfattning 
Sid 6-7 ISAs Mål och förväntningar 
Sid 8 Primära teman och ämnen  
Sid 9-12 Moderera stödgrupper, workshop 
Sid 13-14 Setting the agenda: perinatal mortality and bereavement care 
Sid 15-16 KEYNOTE PRESENTATION 

• Detection, management, challenges and innovations in clinical care of Fetal 
Growth Restriction  

• Investigation of perinatal death from a Pathologist’s perspective: clinical 
considerations and interaction with parents 

Sid 17-21 SAVING BABIES LIVES: Innovations in perinatal mortality reduction 
Sid 21 BREAKOUT SESSION 1 : Perinatal mortality prevention 
sid 23-31  GRIEF EXPERIENCES (psychological and socio-anthropological 
perspectives on perinatal bereavement) 

Sid 31-41 PARENTS’ EXPERIENCES OF CARE: Listening to parents and 

understanding their needs 
Sid 41-44 BREAKOUT SESSION 2 : Risk factors and causes of perinatal death 
Sid 44-48  PREGNANCY AFTER LOSS 

Sid 48-53 COMMUNITY BASED CARE: Follow-up care, support associations and 

support groups 
Sid 53-56 BREAKOUT SESSION 3 WORKSHOP: Making memories: more than 
footprints 

Sid 56-62 CLASSIFICATION, INVESTIGATION AND AUDIT OF PERINATAL DEATH: 

Technical perspective 
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VAD ÄR EN ISA KONFERENS?  

 
ISA = International Stillbirth Alliance. 
Det är en internationell organisation 
som har som mål att reducera 
perinatal död. De verkar för att 
förbättra omhändertagandet och 
vården av föräldrar som förlorat barn. 
ISA har en ideellt arbetande styrelse, 
med ledamöter från flera olika länder. 
Spädbarnsfonden är medlemmar i 
ISA. Vill man stödja ISA:s viktiga 
arbete, bli gärna medlem i ISA. 
 
Uma Manita = En stödförening i 
Spanien som likt Spädbarnsfonden, 
arbetar med att stödja föräldrar som 
förlorat spädbarn. UmaManita var värd 
för årets konferens i Madrid. 
 
 
 
 
 

 

”Den årliga ISA-konferensen är ett av årets viktigaste 
forum och mötesplats för ett globalt samfund av 
forskare, mödrar, fäder och vårdpersonal som 
kontinuerligt arbetar för att minska de 5 miljoner 
perinatala dödsfall som inträffar årligen runt om i 
världen. ” 

https://stillbirthalliance.org/
https://stillbirthalliance.org/
https://www.umamanita.es/sobre-umamanita/
https://www.umamanita.es/sobre-umamanita/
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VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT SPÄDBARNSFONDEN DELTAR? 

Spädbarnsfonden är en relativt liten organisation och genom att få delta i ett 
större internationellt sammahang har vi möjlighet att ta del av nya råd och rön vad 
gäller medicinsk forskning, men även forskning vad gäller stöd till föräldrar. Vi lär 
av varandra och knyter personliga viktiga kontakter för framtiden. 
 
Vilka resultat ville Spädbarnsfonden uppnå genom att delta? 
 
Vår deltagation hade satt upp vissa mål och förväntade resultat av vår medverkan:  
 

• Knyta kontakt med internationella organisationer som har haft ett 
framgångsrikt påverkansarbete. 

 
• Få kännedom om ny forskning med inriktning på att reducera dödstalen för 

dödföddhet. 
 

• Lära oss mer om nya strukturer för stöd till föräldrar som förlorat spädbarn.  
 

• Etablera ett nätverk med andra stödorganisationer 
 
Vi etablerade kontakt med flera fantastiska organisationer från hela världen, Sands  
UK, Tommy´s Rainbow Clinic i England , Still Aware i Australien, Féileacáin i Irland, 
Ciaolapo i Italien för att nämna några. Flera av de internationella 
stödorganisationerna tyckte att initiativiet ”Elefanter för änglabarn” som ingår i 
Spädbarnsfondens minnespåsar var fantastiska och hoppas nu få igång liknande 
initivativ i sina länder. Vi träffade våra nordiska systerföreningar, Landsföreningen 
oväntad barndöd från Norge och Landsföreningen Spädbarnsdöd från Danmark. 
 
I oktober 2019 kommer verksamhetsansvarig, Angela Jones,  att besöka Tommy´s 
Rainbow Clinic i Manchester, för att se hur deras specialklinik och 
forskningscenter arbetar med gravida som förlorat barn under nästkommande 
graviditeter. Vi hoppas att det kan etablerars liknande kliniker i Sverige. I november 
kommer styrelseledamot Sofia Säterskog att träffa Dr. Hannah Blencowe,  Sands 
UK  för att få insikt i deras framgångsrika påverkansarbete. (Besöken görs som 
ideellt engagemang och medför inga kostnader). I november träffas alla nordiska 
föreningar i Stockholm, för att tillsammans upprätta ett gemensamt nordiskt 
dokument med riktlinjer för global standardiserad vård och information om 
åtgärder för att minska spädbarnsdödligheten i Norden.  
 
 

https://www.facebook.com/groups/948023148563269/
https://www.lub.no/
https://www.lub.no/
https://spaedbarnsdoed.dk/
https://www.tommys.org/
https://www.tommys.org/
https://www.sands.org.uk/
https://www.sands.org.uk/
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SAMMANFATTNING AV DE MEST FRAMTRÄDANDE PUNKTERNA 
UNDER KONFERENSEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Tidigare igångsättningar är en åtgärd som man använder 

i andra höginkomstländer för att reducera dödstalen. En 
graviditet bör inte fortgå längre än 41 veckor. 
 

•  10% av de barn som föds döda, gör det pga en undermålig 
vård (sub-standard care) Den gravida kvinnan har uttryckt 
oro, sökt hjälp etc. men inte fått adekvat vård eller 
behandling.  
 

• Ultraljud är den säkraste metoden för att identifiera barn 
med låg tillväxt. För att bäst identifiera FGR (fetal growth 
restriction) bör man göra UL i v37 och sedan sätta in 
åtgärd, såsom t.ex. igångsättning. 
 

• Många länder använder sig av nationell kartläggning av 
dödsorsaker, till och med i låginkomstländer såsom 
Sydafrika. De länder som reducerat dödföddheten mest i 
Europa, Finland och Holland, använder sig av nationell 
kartläggning av dödsorsaker. 
 

• Standardiserad omvårdnad (jämställd och jämlik) av 
föräldrar som förlorat barn. Nationell, så väl som globalt, 
trots kulturella och religiösa skillnader. 

 
• Förlängd sorgereaktion som diagnos. Hur vi bättre 

identifierar och hjälper de som får diagnosen. 
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ISA:S MÅL OCH FÖRVÄNTAT RESULTAT AV KONFERENSEN 

På engelska 

Scientific committee and programme development 

Lead by Prof. Alex Heazell the scientific committee is composed of parents, 

parents’ advocates and leading healthcare professionals, researchers and 

other experts from a wide range of disciplines. 18 countries are represented on the 

committee and about one-third of the members (both professionals and 

advocates) have personal experience of losing a baby during pregnancy or in the 

neonatal period. The committees main objective was to ensure an innovative 

programme that meets local, regional and global needs. The scientific programme 

was developed following an open consultation process the scientific committee. 

You can read more about the scientific committee members here. 

Conference objectives 

The 2019 conference will address the most innovative research and clinical 

practices and focused on 7 overarching objectives, each of which will guide the 

conference programming: 

1. To promote the provision of healthcare services based on collaboration 
between parents (advocates), health professionals from multidisciplinary 
contexts and public health administration. 

2. To promote evidence-based best practices in clinical and bereavement 
care. 

3. To humanise perinatal bereavement care by increasing awareness and 
understanding of parents’ needs. 

4. To reduce perinatal mortality through the promotion of prevention 
strategies and research into mortality risk factors. 

5. To foster the development of research, innovation and dissemination of 
scientific knowledge on perinatal death and bereavement. 

6. To improve the work-life quality of healthcare professionals and explore 
their needs. 

7. To reduce the socio-economic costs of perinatal death. 
 
 

  

 

https://www.isa2019madrid.com/about/scientific-committee/
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Expected learning outcomes 
 

• Delegates will be able to state the rate of perinatal mortality at global and 
regional level and recent trends in mortality rates 

• Delegates will be able to identify the main risk factors for perinatal 
mortality in low, middle and high-income counties 

• Delegates will be able to specify the most effective strategies for reducing 
perinatal mortality in low, middle and high-income counties 

• Delegates will be able to state the main death classification systems for 
perinatal mortality and why they are important to reducing perinatal 
death 

• Delegates will understand the main ways that perinatal mortality and 
bereavement impacts parents and communities, healthcare workers and 
society 

• Delegates will be able to describe the key care standards for providing 
effective perinatal bereavement care and how care varies between 
countries 

• Delegates will be able to state a number of strategies and methods for 
providing effective perinatal bereavement care in obstetric and neonatal 
units as well as in primary and emergency care 

• Delegates will understand the roles that different healthcare professionals 
play in providing effective perinatal bereavement care 

• Delegates will understand the key components of perinatal bereavement, 
as well as its similarities to and differences with other forms of 
bereavement 

• Delegates will learn effective strategies for avoiding burnout while providing 
perinatal bereavement care 

  

Central themes of the conference 
• Collaboration and partnership as fundamental to the provision of high 

quality bereavement care and effective mortality reduction. 
• Informed choice, shared decision-making and ethics as principles of high 

quality bereavement care. 

• Collaborative, integrated approaches between healthcare and other public 

institutions and civil society as key to providing full support for bereaved 

parents in the short and long-term. 
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MAIN CONFERENCE THEMES AND TOPIC AREAS 
 
Parents’ experiences of care - listening to parents and understanding their 
needs 

Improving care quality through the development and implementation of care 
standards and practice guidelines 

Providing perinatal and neonatal palliative care 

Care provision following detection of life limiting fetal anomalies (diagnosis, 
counselling and decision-making, care) 

Causes and risk factors for perinatal death 

Perinatal mortality prevention strategies 

Classification, investigation and audit of perinatal death 

Pregnancy after loss 

Community based care: follow-up care, support associations and support 
groups 

Perinatal bereavement: personal and social experiences of grief 

Woman-centred birth planning and management (communication and 
decision-making, mode of birth, pain management, sedative use, etc.) 

Puerperal care (lactation suppression, milk donation) 

Respectful disposition: practices and bioethics in disposition of the body and 
handling of remains/tissue 

The legal framework of stillbirth: legal and social personhood, care legislation, 
criminalisation 

Postpartum care/rituals following intrauterine death or neonatal death (seeing 
and caring for the baby and keeping memory objects and taking photographs) 

Healthcare professionals experiences of perinatal death and systems to support 
healthcare professionals 

The socio-economic impact of perinatal death 

Diagnosis and communication of bad news 
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PROGRAMINNEHÅLL 

Kort sammanfattning av de programpunkter som Spädbarnsfondens delegation 
deltog i. 

WORKSHOP: 

IMPROVING PERINATAL MORTALITY REVIEW & OUTCOMES VIA EDUCATION 
(IMPROVE) 
 
The learning stations are: 

1. Communicating with families regarding autopsy 

2. Autopsy and placental examination 

3. Investigation of fetal death 

4. Examination of babies who die in the perinatal period 

5. Institutional perinatal mortality audit and classification 

6. Psychological and social aspects of perinatal bereavement 

 

WORKSHOP: 

MODERATING PEER-TO-PEER PERINATAL GRIEF SUPPORT GROUPS 

Part 1. Theoretical principals of grief and group work 

Part 2. Practical skills for effective communication and support group 

moderation 

Sammanfattning: Dr Claudia Ravaldi berättade hur föreningen CiaoLapo arbetar 
med stödgrupper i Italien. Hon föreläste om sorgteori och 
självhjälpsgruppsmetodik. De har fysiska stödgrupper och onlinegrupper. 
Gruppledarna är både drabbade föräldrar och ofta även en psykolog eller annan 
professionell ledare.  

Fokus för stödgrupper: Helande inte reparerande. (Healing not fixing) 

Stödgrupper kan vara skadliga för föräldrar som inte är redo att delta, i det 
avseendet att det kan vara för tidigt för vissa att höra om andras sorg. Peer-to peer 
support är ett komplement till annan omvårdnad, såsom samtalsstöd hos psykolog 
eller terapeut eller liknande. 
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5 basbehov i sorg: 

• Tänka - på förlusten 
• Känna – känslor av saknad 
• Ta tid – att sörja ordentligt 
• Prata – om förlusten 
• Dela – sorgen och förlusten med andra 

 

5 sorgfaser: 

1. Shock och förnekelse 
2. Ilska 
3. Depression och avskilja sig (depression and 

detachment) 
4. Dialog och förhandlingar 
5. Acceptans 

 

 
 
Varför självhjälpsgrupper? 
Föräldrar kan hitta ett ställe att vara för en stund – fysiskt och just där och då. Där 
det är tryggt att öppna upp såren. Man får prata om och ta fram sin älskade, döda 
person på ett tryggt och säkert ställe. Att ge förlusten mening tar tid. ”Normal” sorg 
är 6 mån – 3 år. Att vara med i en självhjälpsgrupp är ett personligt val. Bör föreslås 
efter några veckor, i början har man svårt att se vinsten i att delta i en sådan grupp.  
Om man inte ges tillfälle att sörja kan sorgen frysa. Ge inte upp, fråga igen. 
Det första steget i självhjälp är att få hjälp av professionella. 
 
Förbättra sorgeprocessen. 
Undvika komplicerad sorg. 
Förbättra motståndskraften. 
Stötta det personliga välmåendet. 
Berika förhållandet.  
 
Självhjälpsgrupper kräver energi och engagemang 
Fördelar: dela upplevelser, känslor, hitta olika sätt att klara av sorgen, utforska sin 
personliga sorg. Ibland är tystnad viktigt. Berika den enskildes självkänsla. 
Risker: förstärka negativa känslor, frysa sorgen, uppmuntrar folk att se framåt utan 
att ta tid till att sörja, ersätta alla andra relationer med gruppens. 
För att undvika detta: olika samtalsledare (psykolog + förälder), månatliga samtal 
med samtalsledarna, en gång per år måste man delta i utbildning. 
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Efter ca 18 månader är många föräldrar redo att lämna gruppen.  
 
Complicated grief (PGD Prolonged gried disorder, Förlängd sorgereaktion) 
Ofta identifierbar 6 – 12 månader efter förlusten. I vissa fall är sorgen komplicerad 
redan från början, den var aldrig ”normal”. Beror mycket på personens historia. Man 
ska inte exkludera dessa personer i gruppen men vara mycket uppmärksam på 
deras mående. 
 
Kan bero på: tidigare trauma, psykiatrisk historia (drog- och alkoholmissbruk, 
ätstörningar mm), anknytningshistorik, relationen till den avlidne, våldsam död, 
vilken vård fick man i initialskedet av förlusten, hjälp från professionella, 
äktenskapets/relationens status vad gäller närhet och beroende, brist på 
förberedelse för dödsfallet. 
 
Symptom att vara uppmärksam på: Går båda i paret i gruppen? Bara den ena? Vill 
de göra det tillsammans? Äktenskap med många problem? Känner sig ensam, 
känner sig annorlunda gentemot andra, hopplöshet, utskriven från sjukhuset utan 
att ha fått hjälp, multipla förluster, infertilitet, förlust av en tvilling, inget stöd från 
familjen. Man vill bara vara med dem i stödgruppen, man isolerar sig från familj och 
samhällshjälp. Complicated grief hos fäder kan uppstå upp till 5 år efteråt. 
 
 
Sammanfattning: Mairie Cregan, föreningen Féileacáin, Irland 
Föreningen stöttar alla som förlorat, oavsett vecka. Föräldrar, syskon, professionen.  
 
Skapa minnen! Hjälper personal att lära föräldrarna att ta foton – del av 
minnesskapandet. Minneslådor: från och med v. 20. 
Minneslådor med annat innehåll vid förlust innan v. 20. 
Craft workshops: för de föräldrar som gått vidare från stödgrupperna, man gör 
julkort, packar minneslådor m.m. 
 
Varför stödgrupper? 
Minskar isolering, ensamhet, ger ett utrymme där föräldrarna kan plocka av sin 
mask och sörja, gråta, visa sitt krossade hjärta, vara sörjande föräldrar.  
 
 
 

• Values 
• Goals 
• Knowledge 
• Skills 
• Experience 



 
 

  

12 
 

 
Stödgrupperna måste modereras bra: 

• Respekt 
• Förtroende 
• Konfidentialitet 
• Icke dömande 
• Etiska frågor 

 
Sakta ner, skapa en lugn plats. Allas historia har ett värde. Alla har rätt att bli 
lyssnade på och hörda. 
 
Inga historier delas utanför gruppen, försök att inte nämna personal vid namn (inte 
valbart, detta är en förutsättning), lita på varandra. 
Föräldrar kan tycka olika inom gruppen, det är okej så länge ingen förminskar vad 
den andre säger eller gör den andre ledsen. 
 
Mål: erbjuda ett säkert ställe, minska isolering, ge föräldrarnas sorg ett 
sammanhang och en kontext, ett ställe där man får minnas sitt barn 
Ingen förälder mår dåligt hela tiden. Bekräfta föräldrarna där de är i sin sorg just 
nu. 
 
Samtalsledare: 5 år efter förlusten får man bli samtalsledare.  
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SETTING THE AGENDA: PERINATAL MORTALITY AND BEREAVEMENT 
CARE 
 

• Perinatal bereavement care in Spain: current situation and future 
challenges 

Jillian Cassidy 
 

• Socio-economic impact  of perinatal death on society 
Prof. Alexander Heazell 
 

Döda barn kostar pengar, både för familjen och samhället. Om föräldrar får bättre 
vård och eftervård reduceras kostnaderna. Får man bra omvårdnad och hjälp för 
efterföljande graviditeter, reduceras kostnaderna också. Man har gjort en 
kostnadskalkyl på Manchester University där man har räknat ut att kostnaden för 
att bra omvårdnad sparar pengar i slutändan. Man har arbetat fram denna 
kostnadskalkyl för att ha i sitt påverkansarbete mot regeringen, för att synliggöra 
både kortsiktiga och långsiktiga kostnader.  Man har med både påtagliga och inte 
påtagliga kostnader, såsom psykisk ohälsa, uppdämd sorg, sjukskrivningar mm. 

Resultat: Den brittiska regeringen betalar sedan ett år tillbaka alla 
barnbegravningar, d.v.s. säga kostnader för gravsten, gravsättning mm. 

I Manchester på St Marys sjukhus, har man nu etablerat ett forskningscenter och 
en mödravårdsmottagning. Tommy´s Rainbow Clinic som den heter, kan man gå 
till när man är gravid igen efter en förlust. De ger specialutformad vård till 
familjerna. De har även kliniker i London. 

Läs mer: https://www.tommys.org/our-organisation/our-research/research-
cause/stillbirth-research/rainbow-clinic 

https://www.tommys.org/our-organisation/our-research/research-cause/stillbirth-research/rainbow-clinic
https://www.tommys.org/our-organisation/our-research/research-cause/stillbirth-research/rainbow-clinic
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• Perinatal death from the 
healthcare professionals’ perspective: 
care of others/care of selves 
Dr. Jane Warland 
 
https://vimeo.com/18714302 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/18714302
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KEYNOTE PRESENTATION 
 

• Detection, management, challenges and innovations in clinical care of 
Fetal Growth Restriction  

Dr. Francesc Figueras 
 
 
FGR= Fetal Growth Restriktion = 
Tillväxthämning 
SGA= Small for gestational Age (barn 
litet för graviditetsvecka) 
 
Väldigt viktigt att upptäcka FGR, det 
kan reducera antalet barn som dör 
intrauterint.  SGA är lättupptäckt om 
man använder ultraljud i vecka 36-37. 
Man bör alltså göra ett tillväxtultraljud 
vid denna tid i graviditeten. FGR kan 
inte säkert upptäckas innan 

graviditetsvecka 32. Mycket bättre resultat vid v37. Viktigt med rätt uppföljning vid 
FGR! Upptäcker man det sent, så skall man sätta in en åtgärd, såsom tex tidigare 
igångsättning. FGR kan betyda att barnet inte mår bra i livmodern, tillväxthäming 
kan tex vara pga av en dysfunktionell moderkaka. 
 
Läs mer: https://www.ajog.org/article/S0002-9378(17)32477-8/fulltext 
 
 

• Investigation of perinatal death 
from a Pathologist’s perspective: 
clinical considerations and 
interaction with parents  

Prof. Marta Cohen 
 

https://www.ajog.org/article/S0002-9378(17)32477-8/fulltext
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Obduktion är viktigt för att förstå 
dödsorsaker. Viktigt att 
sjukvårdspersonal förklarar 
ordentligt vad en obduktion är. 
Det skall göras värdigt och vid rätt 
tidpunkt. Viktigt med föräldrarnas 
tillit, förtroende och att en erfaren 
sjukvårdsperson förklarar vad det 
innebär.  
 
 
Obduktion av barn görs med en så 
minimal åverkan som möjligt. Den 
utförs värdigt och respektfullt. I de 

fall då föräldrarna väljer att inte göra en obduktion på sitt barn, kan man erbjuda 
en MRI Röntgen eller begränsad obduktion. 
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SAVING BABIES LIVES: INNOVATIONS IN PERINATAL MORTALITY 
REDUCTION 
 

• Perinatal mortality: a global and regional scorecard 
Dr. Hannah Blencowe 
 
Läs mer: 
https://www.thelancet.com/pb/assets/raw/Lancet/stories/series/stillbirths2016-exec-
summ.pdf 
 
Scorecard för att eliminera förebyggbara dödsfödslar globalt: 
https://stillbirthalliance.org/wp-content/uploads/2019/05/Stillbirth-Global-
scorecard_overview.pdf 

Av alla dödfödslar sker 1 milj i sub-saharan Afrika. Det är de allra fattigaste 
kvinnorna, i alla länder (även i höginkomstländer) som drabbas mest. 1,4 milj dör 
innan födseln, 2 milj under förlossningsförloppet. 

 

 

 

 

https://www.thelancet.com/pb/assets/raw/Lancet/stories/series/stillbirths2016-exec-summ.pdf
https://www.thelancet.com/pb/assets/raw/Lancet/stories/series/stillbirths2016-exec-summ.pdf
https://stillbirthalliance.org/wp-content/uploads/2019/05/Stillbirth-Global-scorecard_overview.pdf
https://stillbirthalliance.org/wp-content/uploads/2019/05/Stillbirth-Global-scorecard_overview.pdf
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Vad kan vi göra för sänka dödstalen? 

• Se till att alla barn räknas – genom att räkna alla barn 

- Investera i en bättre förståelse i varför barnen dör och den 
påverkan dessa dödsfall har.(Genom bland annat att alla länder 
utför en nationell kartläggning av alla dödsorsaker) 

• Förbättra tillgängligheten av högkvalitativ vård för alla mödrar och spädbarn 

- Använd statistik och data för att spåra investeringar gjorda för att 
förebygga död och för att förbättra omvårdnad och eftervård i 
alla miljöer. 

- Stärka hälsovårdssystemen så att de har möjlighet att leverera 
högkvalitativ vård för alla mödrar och spädbarn, överallt. 

• Hur? 
- Påverkansarbete: av samhälle, föräldrar, föräldragrupper, genom 

professionella organisationer, NGO (hjälp -och 
välgörenhetsorganisationer, akademiska inst., hälsoministrar och 
beslutsfattare i alla nivåer. 

- Globalt samarbete: Länka sjukvårdspersonal och föräldragrupper 
som arbetar inom området med grupper i andra sammanhang 
för att reducera perinatal – och neonatal död. 

- Lyssna på drabbade mödrar och familjer och sjukvårdspersonal 
som är närmast dessa familjer. 

 
• Women and parent focused prevention strategies in low mortality 

countries 
Dr. Jane Warland 
 
Vilka förebyggande strategier kan man som ha som gravid: 
 
KNOW: Att känna till information om fosterrörelser (fosterrörelser: frekvens, styrka 
och mönster) 

TRUST: Att lita på sina instinkter och rapportera oro. 

 SLEEP: Att sova på sidan från 28:e graviditetsveckan.  

Vad skall vårdgivaren göra: 

INFORM: Informera – Ge den gravida kvinnan evidensbaserade riskfaktorer under 
hela graviditetsförloppet. 

BELEIVE: Tro på henne – När den gravida kvinnan rapporterar oro. 
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ASSESS: Bedöma – Gör en ordentlig undersökning och bedömning 

Viktigt att man på MVC och andra vårdinstanser som möter gravida informerar om 
att barn kan födas döda. Lika viktigt som att man informerar om andra risker under 
en graviditet, såsom vilken mat man skall undvika mm.  

 

 

 
 
 

• Country case study: perinatal mortality reduction in South Africa 
Dr. Salome Maswime 
 

• Country case study: stillbirth reduction in the Netherlands 
Prof. Jan Jaap Erwich 
 



 
 

  

20 
 

Nederländerna minskat siffrorna med 30 
procent 2009-2017, vilket innebär 119-255 
färre fall varje år. De har jobbat 
strukturerat med perinatal död, gjort 
audits på alla obstetriska avdelningar i 
Nederländerna vilket har identifierat 
förbättringsområden.  

Jan Jeep refererar till Finland som bäst i 
klassen. Finland har reducerat dödstalen 
mest, följt av Holland. 

Delvis handlar det om folkhälsoinsatser 
och information; Reducera rökning, 
risker med att man är äldre när man blir 
gravid, fetma, utbildningnivå. 

Substandard care (undermålig vård) är 
orsak till 10% av varför barn föds döda. 

Audit (nationell kartläggning) bör ske på olika nivåer. Utvärdera struktur och antal. 
De granskar cykelkontrollen: vad gick bra och vad borde vi ha gjort annorlunda? 

Det är viktigt att bo nära ett sjukhus, även vid hemförlossning. Om det tar mer än 
20 minuter i bil till ett sjukhus, ökar risken för dödfödsel enligt forskningsstudie i 
Holland. https://www.rug.nl/research/portal/en/publications/travel-time-from-
home-to-hospital-and-adverse-perinatal-outcomes-in-women-at-term-in-the-
netherlands(3ff2aa9c-cb4b-4671-8400-1f7556117dcb).html 

Vad har de gjort för att sänka dödstalen: 

- Jan Jeep Erwich åkte personligen runt och informerade och såg till att 
riktlinjerna/kunskapsstödet implementerades på alla 80 sjukhus. 

- Tidigare igångsättningar. 

- Nationella kartläggningar av dödsorsaker. 

 

 

 

 

 

https://www.rug.nl/research/portal/en/publications/travel-time-from-home-to-hospital-and-adverse-perinatal-outcomes-in-women-at-term-in-the-netherlands(3ff2aa9c-cb4b-4671-8400-1f7556117dcb).html
https://www.rug.nl/research/portal/en/publications/travel-time-from-home-to-hospital-and-adverse-perinatal-outcomes-in-women-at-term-in-the-netherlands(3ff2aa9c-cb4b-4671-8400-1f7556117dcb).html
https://www.rug.nl/research/portal/en/publications/travel-time-from-home-to-hospital-and-adverse-perinatal-outcomes-in-women-at-term-in-the-netherlands(3ff2aa9c-cb4b-4671-8400-1f7556117dcb).html
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BREAKOUT SESSION 1 
 
PERINATAL MORTALITY PREVENTION 

• Risk based induction of labor as a strategy to prevent stillbirth: Friend or 

Foe? Dr. Robert Silver, Obstetrician, University of Utah Health Sciences 

Center, USA 

 

Om graviditeten försätter förbi 39 fullgångna veckor så ökar risken för dödfödsel. 

Sammanfattning av förebyggande åtgärder: 

• Sovposition (sova på sidan) 
• Igångsättning 
• FGR, identifiera och upptäcka barn med tillväxtproblem genom ultraljud i 

vecka 37. 
• Mindfetalness 
• Att lita på den gravida kvinnans instinkt 
• Audit (nationell kartläggning) 
• Obduktion, utvärdera placentan efteråt 
• Riskvärdering på totalen 
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• Still Aware: Role of parents’ groups/advocates in the prevention of  

stillbirth. Claire Foord, Advocate, Founder & CEO of Still Aware, Australia 

https://stillaware.org/ 

 
 

• The context of stillbirths in Sub-Saharan Africa: Finding from high burden 

settings, Elizabeth Ayebare, Midwife, Lecturer, Department of Nursing, 

Makerere University, Uganda 

https://stillaware.org/
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• Mindfetalness and pregnancy outcomes: a randomized controlled trial 

including 39,337 women 

Anna Akselsson, Midwife, Sophiahemmet University, PhD-student, 

Karolinska Institutet, Sweden 

• Qualitative assessment of the community and healthcare system related 

determining factors of perinatal mortality in Sindh, Pakistan 

Dr. Jamil Ahmed Public health specialist, Epidemiologist, Assistant 

Professor, Arabian Gulf University Bahrain, PhD candidate, University of 

Sydney, Australia 

• Educating maternity care providers about stillbirth prevention strategies: 

Evaluating the effectiveness of a half-day workshop 

Dr. Jane Warland, Midwife, Associate Professor, University of South 

Australia, Australia 

• Improving intrapartum quality of care to increase neonatal survival in 

Indonesia: mentoring embedded in a clinical governance approach 

Dr. Paula Quigley, Public health specialist, Neonatologist, Technical Lead, 

DAI Global Health, Reproductive, Maternal, Child & Adolescent Health and 

Nutrition, Ireland 

• Circulating SPINT1 is a biomarker of pregnancies with poor placental 

function, fetal growth restriction, and at higher risk of stillbirth 

Prof. Stephen Tong, Researcher, Obstetrician/gynecologist, Professor of 

Obstetrics and Gynaecology, University of Melbourne, Consultant 

Obstetrician, Mercy Hospital for Women, Australia 
 
GRIEF EXPERIENCES (PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-
ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVES ON PERINATAL BEREAVEMENT) 
 

• Materialities and perinatal bereavement 

Dr. Samantha Murphy, Sociologist, Professor, Open University, UK 

 

Läs mer om The continuing bonds teorin: 

http://www.socresonline.org.uk/18/1/16.html 

 

http://www.socresonline.org.uk/18/1/16.html
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Dr.Samantha Murpy har undersökt hur föräldrar svarar på sina minnen om 

sitt dödfödda barn under åren efter deras förlust. När människor dör efter att 

ha levt i flera år, har deras familj och vänner de resterande spår av ett liv som 

levts som en grund för en identitet som man kan komma ihåg under en lång 

tid. För föräldern till ett dödfött barn finns det ingen sådan grund och 

påståendet om en fortsatt social identitet för deras son eller dotter är osäker. 

På grundval av intervjuer med föräldrarna till 22 dödfödda barn undersöker 

Samantha Murphy identitetsarbetet som utförts av berörda föräldrar för att 

skapa en varaktig och meningsfull identitet för sitt barn och att inkludera 

honom eller henne i sina familjer efter döden. Uppsatsen bygger på Finchs 

(2007) koncept om familjevisning och Walter's (1999) avhandling som visar 

att ett band mellan levande och döda finns kvar.  

 

Sammanfattning: Förr så trodde man att det var bättre att ta bort det 

dödfödda barnet från mamman snabbt. Om man inte hade några ”bevis” på 

existens så fick man inga minnen. Som tur är vet man nu för tiden att det är 

ett skadligt tillvägagångsätt. Man behöver någon att sörja. Relationer 

fortsätter efter döden. Relationen med barnet startade innan födseln. 

Man behöver skapa varaktiga minnen. Minnessaker eller minnesställen 

hjälper till att validera föräldraskapet. 

 

• Muslim women’s experience of perinatal loss 

Dr. Rosnah Sutan, Head of Family Health Unit in Community Health 

Department and Family Health Research Group, National University of 

Malaysia, Malaysia 

Läs mer: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3492027/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3492027/
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• Perinatal death from the perspective of siblings 

Dr. Jane Warland, midwife,m School of Nursing and Midwifery at the 

University of South Australia, Australia 

 

Tre myter om barn som förlorar ett syskon i perinatal död: 

• Barn märker inte av det 

• Barn kommer inte ihåg det 

• Barn är för unga för att förstå 

 

Föräldraberättelse: ” Hon var ju två år, vi hade pratat så mycket om att hon skulle 

bli storasyster. Vad skulle vi göra nu? Bara sluta prata om det, det går ju inte!” 

 

Föräldraberättelse: ”Dustin var tre år, alla sa att han inte kommer att komma 

ihåg. Men det var han som tvingade mig att ta med honom till graven i ett och ett 

halvt år efter” 
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Barnen förlorar inte bara ett syskon, utan även de föräldrar de en gång kände. 

 

Jane Warlands familj skrev boken ”Our baby died” tillsammans, det var en av deras 

coping strategier. 

 

Föräldraskapet förändras, det finns ett tydligt före och efter det barn man förlorat. 

 

Studie: 

De intervjuade barn som var 4-6 år gamla när deras syskon dog. De intervjuade 

samma grupp när de var tonåringar. 

- De ville vara i kontakt med det döda syskonet. Tex genom en tatuering eller ett 

smycke eller liknande. 

- De förstod varför deras föräldrar hade förändrats. 

- De kunde fantisera om hur det hade varit om syskonet hade levt. 

- De sörjde också. 

De frågade frågor till barn som kom efter det syskon som dog, sk regnbågsbarn: 

- Det är som att förlora min morfar som dog innan jag föddes. 

- Regnbågsbarn frågar ofta om ”Hade jag funnits” om storasyster inte hade dött.  

 

De barn som mår bäst, gör det pga av moderns hälsotillstånd. Pappans 

hälsotillstånd hade inte lika stor påverkan. 

 

• Grief and complicated grief: clinical and emotional reactions 

Dr. Manuel Fernández Alcántara, Psychologist, Professor, University of 

Alicante, Spain  

 

PGD är en klinisk och känslomässig reaktion. Sorg är en naturlig process, som 

kräver tid. I denna ”nya moderna tid” vi lever i, ges vi oftast inte den tid som krävs = 

negativa känslor. Sjukvårdspersonal kan ha svårt att ge tillräckligt med stöd och 

har svårt att hantera sina egna känslor. 

 

När man förlorar ett barn, så är återhämtningstiden relativ. Man brukar sätta 

diagnosen PGD först efter 12 mån efter en förlust, men när det gäller den stora 

förlusten att förlora ett barn, kan det ta längre tid. 
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Tidigare livserfarenheter, såsom någon form av trauma eller vilken 

anknytningsmodell du har kan göra att du hamnar i riskzonen för att utveckla 

PGD. Perinatal död är unikt, man måste beakta flera olika riskfaktorer. Ännu mer 

risk ifall inga ritualer eller minnesaker av barnet skapades. 

 

Hutti modellen: 

1. Relationen av anknytning mellan moder och barn 

2. Stöd efter förlust 

3. Tillgängliga resurser. 

 

Att följa upp den sörjande är helt nödvändigt! 

 

 

• Voices of the unheard: An international qualitative survey exploring 

bereaved parents experiences of stillbirth stigma 

Danielle Pollock 

Researcher, PhD Candidate, University of South Australia 

 

Bakgrund: Varje år föds 2,6 miljoner dödfödda bebisar i världen. Trots dessa siffror 

är dödfödsel fortfarande en relativt ignorerad folkhälsofråga. Den bredare 

litteraturen antyder att detta beror på stigmatisering förknippad med dödfödsel. 

Stigmatiseringen av dödfödsel ses som ett av de största hindren för att minska de 

stagnerade dödstalen och stödja drabbade föräldrar. Ändå saknas emperiska bevis 

för omfattningen, typen och upplevelserna av stigmat kring dödfödsel.  

 

Syfte: Denna studie syftade till att utforska stigma-upplevelserna av sörjande 

föräldrar som har gått igenom en dödfödsel.  

 

Metoder: En onlineundersökning av stängda och öppna frågor med 817 deltagare 

(n = 796 kvinnliga; n = 17 manliga) genomfördes i höginkomstländer.  

 

Fynd: Baserat på självuppfattning trodde 38% av de drabbade föräldrarna att de 

hade stigmatiserats på grund av deras barn var dödfött. Tematisk dataanalys 

avslöjade flera teman som överensstämmer med Link och Phelans stigma-

teorimärkning; stereotyp, statusförlust och diskriminering, separation och makt. 
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Ännu ett tema utanför denna teori: Att drabbade föräldrar som fungerade som 

förändringsaktivister upptäcktes också.  

 

Slutsats: Att drabbade föräldrar kan uppleva stigma efter en dödfödsel. Vanliga 

upplevelser inkluderade känslor av skam, skuld, devalvering av moderskap och 

diskriminering. Drabbade föräldrar rapporterade också att det var en tystnad kring 

dödfödslar, ingen inom mödravården hade informerat dem om att dödfödslar 

kunde vara en risk. Ytterligare forskning måste göras för att ytterligare undersöka 

omfattningen och typen av stigma som de drabbade föräldrarna kände efter en 

dödfödelse, och hur stigma påverkar sjukvårdspersonalens fördelning  av resurser 

till gravida kvinnor. 
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• Men’s grief following pregnancy loss and neonatal loss: A systematic 

review and emerging theoretical model 

Kate Obst,  PhD/M.Psych Candidate, University of Adelaide, Australia 

 

Män är väldigt involverade i själva födelsen, men inte i förlusten. 

 

Studiefynd: Vi förstår inte hur män sörjer. 

 

Nivån på sorgen är generellt lägre hos mannen än hos kvinnan, men i vissa fall är 

den högre. Utmaningen för många män är balansen mellan att ha den stödjande 

rollen och uttrycka sin egen sorg. Det blir stressande och skapar spänningar. 

Fokuserar på problemlösning, använder ofta distraherade coping strategier såsom 

utövning av någon sport. 

 

Män säger ofta ”Jag måste vara stark” 
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Slutsats: Hitta stödmodeller som fungerar för mäns coping strategier. Öka 

medvetenheten i samhället om manlig sorg. 

 

• Society’s attitudes to stillbirth 

Dr. Natia Sharabidze, Obstetrician/gynecologist, Board member, Women’s 

Rehabilitation Association, Georgia 

Berättade att vård och attityd till dödfödsel är mycket eftersatt i Georgia, pga 

landets många strukturella problem. En annan utmaning är att 

hälsovårdssystemen inte är helt fungerande. De arbetar hårt med  att 

implementera förändringar. 

 
 
PARENTS’ EXPERIENCES OF CARE: LISTENING TO PARENTS AND 
UNDERSTANDING THEIR NEEDS 
 

• Supporting parenthood when a baby is stillborn 

Prof. Ingela Rådestad, Midwife, Sophiahemmet University, Sweden 

 

Hur mycket personalen stöttar föräldrarna kan vara avgörande för hur 

föräldrarna mår. Viktigt att benämna barnet som barn och inte ”det”. 

Undersökning gjord av Ingela på 90-talet, innefattade 314 kvinnor. 310 sa ja, jag 

har sett barnet, ingen har ångrat det.  

Man frågar inte om man vill se det levande barnet – varför fråga om man vill se 

det döda barnet? 

Om det finns en motvilja att se barnet är det givetvis en balansgång där man 

måste respektera föräldrarna.  

Normalisera födelsen, ge föräldrarna kontroll (om tid finns), ge förslag på vad 

andra föräldrar har gjort, det hjälper till att normalisera. Förtroende och 

trygghet, tillgivenhet. 

 

Kylskåp och kylrum – NEJ! Cubitus, ja, men så lite som möjligt, barnet ska vara 

hos föräldrarna! 

 

”The lifelong invisible parenthood needs a good start and the stillborn baby has 

the right to their parents.” 
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• What parents want from best practice perinatal bereavement care: a case 

study of Italy, Prof. Alfredo Vanacci, Pharmacologist & Toxicologist, 

Ciaolapo, Department of Neurosciences Florence University, Italy 

 

Internationella riktlinjer kring bemötande av föräldrar som förlorat barn har på 

senare år tagits fram. Dessvärre följs inte dessa riktlinjer. Det finns mycket kvar att 

göra. T.ex. visar undersökningar att 77,8% får se sitt barn, 50 % får hålla sitt barn och 

endast 37,2% får någon form av minnessaker. 83,6% av de som inte fått några 

minnessaker vill ha mer, 61,7% av de som fått någon minnessak vill ha mer.  

Fortfarande kan man få sagt att ”seeing is not good for you, you might get 

traumatised”. Det är inte sant. PTSD har inget med detta att göra, att få se sitt döda 

barn.  

 

Undersökningar visar också att medan mammas mående förbättras över tid så 

försämras pappas mående över tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CiaoLapo har gjort en checklista – CLASS som innehåller följande: 
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De mest förbisedda delarna, som sjukhusen alltså måste arbeta mycket med, är: 

respektfull vård av mor och barn, skapa minnen – särskilt se och hålla i barnet, 

bemötande efter att man skrivits ut från sjukhuset. 

 

 

• Parents experiences of perinatal bereavement care in Tamil Nadu, India 

Dr. Sudharshini Subramaniam, Physician, Assistant Professor at Institute of 

Community Medicine, Madras Medical College, Voluntary Physician at Rural 

Women’s Social Education Centre (RUWSEC), India 

 

Intervjuer med 8 föräldrapar som förlorat barn. För 7 av dessa var det första 

graviditeten, 1 hade en levande son. 

Det var två delar som var starka i att förlora barn: sorgen i sig samt skuld och ånger 

– att man valt fel klinik att föda på etc. 

Kvinnor som förlorat barn ses som en misslyckad kvinna, en mindre värd kvinna i 

Indien. Moderskapet är det högsta av allt, ”the best of the best”.  

Alla 8 familjer uppvisade tecken på depression och dåligt mående. 

De intervjuade uppgav att de inte bemöttes respektfullt av sjukhuspersonal. 

Familjerna var chockade, överraskade, hade inte någon förvarning. De kände sig 

hjälplösa och sökte efter svar. De klandrade sjukhuspersonalen, sjukvårdssystemet 

i sig. Okänslig personal adderade till känslan av skam och sorg. 
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Mammorna isolerade sig till stor del i hemmet. Papporna vände sig mycket till 

religionen. Man uppgav också att man flyttade över sin kärlek till andra barn i 

familjen och den omedelbara närheten, hjälpte till att sköta om etc. 

 

• Agency, control and decision-making processes in perinatal bereavement 

care, Paul Cassidy, Researcher at Umamanita, Doctoral student at 

Universidad Complutense de Madrid, Spain 

 

Sorg är olika världen över, historiskt sett, i värderingar. 

Hur kan man ta till sig erfarenheter av riktigt bra sorgeterapi? 

Relationen till den döde spelar in. 

En sörjande förälder är motsatsen till den informerade, moderna föräldern. Man vet 

inget, kan inget. Man är oerhört sårbar.  

 

Mammor har upplevt (i denna undersökning) att man behandlats ”som barn”, man 

har lämnats ensam under förlossningen. Obduktionen har skyndats på vilket i sig 

gjort att man fått kortare tid med sitt döda barn. Man har fått dela rum med en 

annan mamma. Skarpt ljus, kalla metallbrickor- och bord… omgivningen viktig! 

Mycket byråkrati – man har fått papper att fylla i 5 min efter att barnet dött. 

I Spanien får man begrava barn som föds i v. 26 eller senare.  

Mammorna uppgav att de förhöll sig passiva för att undvika konflikter med 

personalen på sjukhuset, de kände att de inte var modiga nog, familjen tog beslut 

åt dem utan att fråga först.  

Snårigt kring vilken vecka som gäller, barn i magen, foster när det kommit ut. 

Några uppgav att de känt sig som misslyckade föräldrar då de inte sett det döda 

barnet.  

 

Vem är huvudpersonen i dessa historier? Föräldrarna? Personalen? 
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• Irish inquiry reports on pregnancy loss services: recommendations on 

management of information and maternity services governance 

Änne Helps, PhD Candidate, National Perinatal Epidemiology Centre, 

University College Cork; The Irish Centre for Fetal and Neonatal Translational 

Research (INFANT), University College Cork  

 

”National Maternity Services Strategy” kom 2016, inte fullt implementerad ännu. 

Det är svårt att rekrytera sjukhuspersonal. Viktigt att identifiera vad som behöver 

ändras och vad som är bra. Dels har man tittat på hantering av information, t.ex. 

användandet av medicinska termer i samtal med föräldrarna, bristen på 

strukturerade överlämningar, brist på vårdplan samt nationell benchmarking och 

övervakning. Man har också tittat på styrning av mödrahälsovård, t.ex. brist på 

ledarskap, klinsk styrning samt hur man kan stärka och omstrukturera befintliga 

vårdinrättningar. 
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• “I should have seen her face at least once”: Parent’s and health providers’ 

experiences and practices of care following stillbirth in Afghanistan 

Dr. Adela Mubasher, Public health specialist, Pedeatrician, Research Board 

Committee Member, Programme Officer for Reproductive, Maternal, 

Newborn, Child, and Adolescent Health, World Health Organisation Kabul 

Office, Afghanistan 

 

Liten kunskap om stillbirth och föräldrarnas reaktioner i Afghanistan. 

Sjukvårdspersonalens arbete är tämligen okänt. Studien gjord för att studera och 

utforska vården kring stillbirth. 2 distrikt i Kabul-provinsen. 

Siffror från 2015 visar att 18% av de gravida kvinnorna fick 4+ besök på en 

mödrahälsovårdsklinik, jämfört med 46% i Södra Asien. 50% födde på 

sjukhus/vårdinrättning jämfört med 77% i Södra Asien. 

Studien innefattar intervjuer med både föräldrar, sjukvårdsarbetare, barnmorskor. 

 

 

 

En pappa säger: De har inte berättat någonting för mig, de bad mig bara skriva på 

ett papper och sa att ditt barn är redan borta, vi behöver operera för att ta ut 

barnet. Om de sa något om min fru, det vet jag inte. 
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En annan pappa säger: Jag ville se henne en gång. När vi kom ut med henne från 

sjukhuset kramade jag henne. Eftersom jag inte var så medveten där och då 

tittade jag inte på hennes ansikte. Senare ångrade jag mig, efter att vi kommit 

hem, men då var barnet redan begravt. I flera dagar tänkte jag för mig själv att ”jag 

skulle ha sett hennes ansikte åtminstone en gång”. 

 

En mamma säger: När jag kom till sjukhuset fick jag två påsar blod för jag var i så 

dåligt skick. Doktorerna la barnet i en plastpåse och gav till min man… 

Det undersökningen visar är att personalen försenar eller undviker att berätta för 

föräldrarna om att barnet är dött och kommer födas stilla. Det ges inte möjlighet 

till meningsfull diskussion. Man ger inte tid eller möjlighet till att samla minnen av 

det döda barnet.  

Mammans skrivs ut från sjukhuset 2 – 3 timmar efter förlossningen, utan stöd från 

familj, mot normala 6 timmar efter förlossningen.  

 

• Parents and Professionals: Collaborators in perinatal bereavement care 

developments, Daniel Nuzum, Researcher, Chaplain, Pregnancy Loss 

Research Group, University College Cork, Cork University Maternity Hospital, 

Ireland 

 

”National Bereavement Standards” implementeras över hela Irland. Det är ett 

erkännande att bereavement care är en väsentlig del av mödrahälsovården. 

Utöver klinisk- och forskningspersonal har föräldrar varit en del av detta arbete. En 

förälder säger: ”jag hade ingen aning att personalen påverkades av en dödfödsel” – 

något som kommit fram i och med detta samarbete. 

Varför ett föräldraforum? För att försäkra sig om att föräldrar var delaktiga i 

implementeringen, för att säkerställa att föräldrars erfarenhet och kunskap togs i 

beaktande, för att säkerställa att dokumentationen är ändamålsenlig. Föräldrarna 

som deltagit i denna grupp hade förlorat på flera olika sätt, det skulle ha gått en 

lagom lång tid sedan förlusten, man skulle ha en förståelse för processen och för 

att det inte var en stödgrupp man var med i. Totalt deltog 18 föräldrar tillsammans 

med 3 från sjukvårdsprofessionen. 
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BREAKOUT SESSION 2 
 
RISK FACTORS AND CAUSES OF PERINATAL DEATH 
 

• HIV, antiretroviral therapy and stillbirths in South Africa 

Dr. Salome Maswime, Obstetrician/Gynecologist, Associate Professor and 

Head of Global Surgery, University of Cape Town, South Africa 
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• Congenital anomalies and birth defects: environmental and genetic 

causes, dr. Eva Bermejo Sánchez 

Epidemiologist, Tenured Scientist, Responsible for the Epidemiology Section 

at Research Center on Congenital Anomalies (CIAC), Instituto de Salud 

Carlos III, Spain 
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• Understanding pathways leading to stillbirth: the role of care-seeking 

and care received during pregnancy and childbirth in Afghanistan 

Aliki Christou, Public health specialist, Epidemiologist, PhD student, 

University of Sydney, Australia 

• Predicting and preventing stillbirths in Zimbabwe: A cross-sectional 

study, Dr. Rebecca Smyth, Midwife, Researcher, Senior Lecturer in 

Midwifery, University of Manchester, UK 

• Addressing risk 

factors for stillbirth 

Dr. Jane Warland 

presenting Prof. 

Alexanders Heazell´s 

study, Manchester Uni. 
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PREGNANCY AFTER LOSS 

 

• Parental experiences of pregnancy after loss 

Dr. Margaret Murphy, Midwife, School of Nursing, Cork University Maternity 

Hospital, Ireland 

 

En undersökning om hur paret känner sig under nästföljande graviditet: 
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De känner sig isolerad och annorlunda än andra föräldrar, speciellt om de deltar i 

föräldragrupper där ingen förlorat barn. Män känner sig utanför och som om de 

inte räknas. Mammorna kände bebisen som dog i magen, bättre än partnern. 

Partnern/pappan kände inte att de kändes bebisen de förlorade lika mycket. 

Pappor gick med till stödgrupper för att vara stöd för mamman, inte så mycket för 

egen del. Papporna ville följa med på läkar/BM besök. De ville se bebisen med 

ultraljud. Mammorna var ok med bara doppler i större utsträckning.  

 

Om beslutet att försöka igen: Mammorna kände ett överväldigande akut behov. 

Papporna behövde mer tid att vara förälder för det döda barnet. 

 

• Decision-making, clinical management and care during subsequent 

pregnancies, Dr. Elizabeth McCarthy 

Senior Lecturer, Department of Obstetrics and Gynaecology, University of 

Melbourne; Perinatal Centre, Mercy Hospital for Women, Australia 

 

Dr Elisabeth McCarthy berättade om hur hon arbetade med kvinnor som är 

gravida igen efter en förlust. Informerade genom forskning = Vad dog barnet som 

dog av? Detektivarbete= Mamman berättar sin historia. De sätter ihop en 

behandlingsplan med utgångspunkt i vad som hände barnet som dog.  

 

Sorgen efter en graviditetsförlust är djup och långvarig. Det skiljer sig på vissa sätt 

från sorg efter att ha förlorat en älskad som har delat en längre tid med, barndom 

eller vuxen relation med en sörjande förälder. Ett utmärkande drag är att graviditet 

ofta uppstår igen, man får många blandade känslor och idéer om liv, hopp, död, 

sorg, glädje, skuld och födelse. Cirka 65% av par över hela världen blir gravida igen 

inom ett år efter den perinatal förlusten. När graviditeten än kommer så kommer 

nästa graviditet innbära  biopsykosociala utmaningar. 

 

STAR-kliniken på Mercy Hospital for kvinnor tillhandahåller en vård som är 

individualiserad, lyhörd, tvärvetenskaplig, evidensstyrd (trots en för närvarande 

ofullständig evidensbas) den erbjuder balans, säkerhet och vanligtvis goda 

biopsykosociala resultat för kvinnor som är gravida efter en förlust .  
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• Generating evidence to inform clinical practice in pregnancies after 

stillbirth: what next? Aleena Wojcieszek 

Researcher, Research Associate, NHMRC Centre of Research Excellence in 

Stillbirth, Mater Research Institute – The University of Queensland (MRI-UQ), 

Australia 

 

Forskningen visar: Att traditonell omvårdnad av en gravid kvinna efter en perinatal 

förlust inte är lämplig. 

 

Mål: Att bedöma frekvensen av ytterligare vård och föräldrarnas uppfattningar om 

kvalitet, respektfull vård hos graviditeter efter en förlust.  

Design: Flerspråkig webbaserad undersökning. Miljö: Internationell.  

Befolkning: Totalt 2716 föräldrar, från 40 hög- och medelinkomstländer.  

Metoder: Data erhölls från en bredare undersökning av föräldrarnas upplevelser 

efter förlust. Data analyserades med hjälp av beskrivande statistik och stratifierades 

efter geografisk region. Undergruppsanalyser undersökte variation i ytterligare 

vård efter graviditetsålder vid indexfödelse.  

 

Huvudresultat: mått på extra vård och uppfattningar om kvalitet, respektfull vård. 

Resultat: Majoriteten (66%) av föräldrarna påbörjade sin efterföljande graviditet 

inom 1 år efter förlusten. Extra besök hos BM/läkare med  ultraljud gavs till 67% 

respektive 70% av alla föräldrar, även om det var stor variation mellan geografiska 

regioner. Sjukvård som behandlade psykosociala behov tillhandahölls mindre ofta, 

till exempel ytterligare besök hos en föräldrarådgivare (10%) och tillgång till 

namngiven vårdgivares telefonnummer (27%). Jämfört med föräldrar vars 

dödfödelse inträffade vid ≤ 29 veckors graviditet, var föräldrar vars dödfödelse 

inträffade vid ≥ 30 veckors graviditet mer benägna att få olika former av ytterligare 

vård, särskilt alternativet för tidig förlossning efter 37 veckor. Cirka hälften (47–63%) 

av alla föräldrar ansåg att delar av kvalitet och respektfull omsorg konsekvent 

tillämpades, till exempel att tillbringa tillräckligt med tid med föräldrar och 

involvera föräldrar i beslutsfattande.  

Slutsatser: Mer uppmärksamhet krävs för att tillhandahålla tankeväckande, 

empatisk och samarbetsvillig vård i alla graviditeter efter en förlust. Speciell 

utbildning och utbildning för vårdpersonal behövs. Mer stöd för att tillhandahålla 

kvalitetsvård hos graviditeter efter dödfödelse behövs. 
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• Navigating an uncertain journey of pregnancy after perinatal loss 

Dr. Denise Côté-Arsenault, Obstetric nurse, Researcher, Professor of 

Nursing, St. Louis University, Missouri, USA 

 

Läs mer: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1054137317740802 
 
PAL = Pregnancy after loss. (liknande känslor efter missfall och perinatal förlust) 

De gjorde en studie med att ge mammor som förlorat barn, en dagbok att skriva i 

under nästföljande graviditet. Att skriva dagliga anteckningar i dagboken var för 

att se om ångest och oro kunde dämpas. Många mammor skrev om att de inte 

kände att de hade någon kontroll. Det var mycket negativa känslor i början av 

graviditeten, men mot slutet blev det mer positiva känslor.  

 

 
 

Slutsats: 

Graviditeter efter förlust är unika graviditetsupplevelser. Kvinnor kan tycka att 

journalföring är till hjälp för att hantera den ångest och rädsla som kännetecknar 

PAL. Användning av journalföring på ett mer strukturerat sätt kan vara ett område 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1054137317740802
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för framtida forskning. Sjukvårdspersonaö kan hitta metaforen att navigera på en 

osäker resa som är användbar för att informera om förbättrad vård genom ökad 

förståelse för de känslomässiga, fysiska och sociala utmaningar som kvinnor 

upplever när de blir gravida igen efter en perinatal förlust. 

  

 

• The effects of stillbirth on the reproductive future and medical 

interventions in subsequent pregnancy 

Lise Leupen, Medical student researcher, UMCG, the Netherlands 

 

 

 

• The Tommy’s Rainbow Clinic study: Evaluating a specialist antenatal 

clinic for women following a stillbirth or neonatal death 

Suzanne Thomas, Midwife, SGA Specialist Midwife, Manchester University 

NHS Foundation Trust, Honorary Clinical Lecturer, Division of Developmental 

Biology & Medicine, The University of Manchester, UK 

 
COMMUNITY BASED CARE: FOLLOW-UP CARE, SUPPORT 
ASSOCIATIONS AND SUPPORT GROUPS 
 

• A community based approach to supporting women and their families 

following the loss of a baby. Caroline Wanjiru Kihusa, Advocate, Founder 

and CEO, Still a Mum, Kenya 

 

Caroline inledde med att ta fram det afrikanska ordspråket ”It takes a village to 

raise a child”. Hon pratade kring nätverket som finns med den drabbade 

mamman/familjen i mitten och runtom ett stödnätverk som består av a) den 

omedelbara familjen, b) vänner, grannar, kyrkan, c) arbetskamrater och d) 

stödorganisationer. 

I Kenya saknas riktlinjer för hur man ska komma tillbaka till jobbet, företagen 

saknar riktlinjer för hur man tar emot en drabbad förälder/medarbetare. 

I Nairobi drivs stödgrupper där man uppmuntrar föräldrarna att ta stöd från flera 

håll, ta det stöd som finns. Sociala media är en ny arena, bl.a. stödgrupper via 

Facebook och What’s App. 
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Det är vanligt att man samlar in pengar/ekonomiskt stöd till de som drabbats. 

Stigmat är svårt i Afrika, många myter om att mamman är förhäxad, att andarna är 

arga…  

Organisationen Still a mom har debriefing med sjukhuspersonal och lär dem kring 

bemötande av föräldrar som förlorat barn, om sorg. 

 

• Support group moderation and management in Spain 

Carolina Rodríguez Palenzuela, Psychologist, Advocate, Support Group 

Coordinator, Asociación Cometa, Spain 

 

Vad är socialt stöd? Vilken roll fyller stödgrupperna rent socialt? Carolina pratar 

kring att när hon förlorade sitt barn fanns inget nät som fångade upp henne, sörjde 

ensamt och enskilt. Nu finns helt andra resurser t.ex. internet. Carolina samlade 

ihop fler mammor och startade sin egen grupp.  

Om socialt stöd saknas har det en negativ inverkan på sorgeprocessen. När 

korthuset rasar, när golvet öppnar sig känns allt meningslöst, då behöver man 

fångas upp, få hjälp.  

Viktigt att prata om det – om man inte pratar om sin förlust, hur ska man kunna 

jobba sig igenom den och gå vidare? 

Stödgruppens funktioner kan vara flera, emotionell support, praktiskt som t.ex. 

barnvaktshjälp om man ska gå på möten, informationssupport t.ex. lagar, regler, 

diagnoser.  

Ana säger: Där började jag känna mig förstådd. Jag visste att min familj fanns där, 

att de stöttade mig, att de var medvetna om mig men jag har inte känt samma 

förståelse som i gruppen. 

 

• Traumatic deaths, the role of support associations in preventing 

complicated grief, Trine Kalstad 

Anthropologist, Director of the Norwegian SIDS and Stillbirth Society, 

Norway 

 

Underlätta en helande och hälsosam läkningsprocess. 

”Jag trodde jag skulle dö av sorg och skuldkänslor.” – information om sorg, chock- 

och traumabehandling, desperat behov av att få träffa någon som har varit med 

om samma sak, peer-support. 



 
 

  

50 
 

Peer to peer: att sörja och att inte sörja, distraktion från sorgen – att anpassa sig till 

förlusten. 

En person som varit med om samma sak som man kan prata med. En stödperson 

måste gå igenom formell utbildning. En till en-kontakt, gruppstöd, sociala media, 

träffar, seminarier o.s.v. Ett ställe där man kan få känna sig normal och bli 

inspirerad att gå vidare. 

Stödorganisationer har en viktig roll, en möjlighet att både ge och få.  

SE – STÖTTA – STÄRK. 

Ge hopp till den som är mer nydrabbad.  

Kvalitet – professionalism! 

 

• Bereavement support groups for parents who lost a child during 

pregnancy, birth or shortly after birth, Heidi Himmelstrup 

Midwife, Regionshospitalet Randers, Fødeafsnittet, Denmark 

 

4 sjukhus som gemensamt i regionen samlar ihop de föräldrar som förlorat barn. 

Ett sjukhus som ansvarar för stödgruppen. Leds av barnmorskor. För de föräldrar 

som förlorat fr. v. 14 – 1 vecka efter födseln. 

Ungefär 2-3 månader efter födseln är man välkommen att delta.  

Stödgruppen erbjuder ett säkert och tryggt ställe att få reflektera efter en 

traumatisk upplevelse. Ensamhet, meningslöshet, tomhet, ångest, ilska, skuld och 

skam kan vara svårt att bära själv. Här ges möjlighet att bearbeta dessa känslor. 

Utan stödgrupper ökar risken för mental ohälsa hos dessa föräldrar.  

4 – 6 par, träffas 3 timmar per gång, 5 veckor i rad. Två timmar leder 

samtalsledaren, 1 timme pratar föräldrarna fritt eller utifrån en uppgift, 

samtalsledaren backar. Grupperna är kostnadsfria. 
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• When talk therapy is not enough: Alternative strategies to support the 

perinatally bereaved, Keren Ludski 

Chief Executive Officer, Red Nose Australia, Director, Peace of Mind 

Counselling Training and Supervision, Australia 

 

 

Hur påverkas vi av sorg? Vi sörjer alla på våra egna sätt, men många saker är 

desamma: 
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Karen berättade om Jason, pappa till Olivia som dog. Han kom till Karens 

mottagning för att prata. Han satt tyst, sa ingenting. Efter några tillfällen kände 

Karen att hon behövde göra något annat för att nå fram till Jason. Hon hade några 

burkar med färgad lera på skrivbordet. Hon ställde fram burkarna och bad Jason 

välja en färg. Han valde den röda. Hon bad hon att slänga leran i väggen. Han 

tvekade men slängde lite försiktigt. Gång på gång slängde han lerklumpen i 

väggen, hårdare och hårdare. Till slut brast allt och tårarna kom, han grät och grät. 

Karen frågade om han ville göra något med de andra färgerna. Jason gjorde denna: 
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Han förklarade: Rött är ilskan, det vita i mitten är min dotters själ. Blomman växer 

hela tiden, jag kommer alltid vara arg för att hon dog, men hennes själ är där i 

mitten av den blomman. 

 

Man behöver inte alltid ord för att hjälpa någon som sörjer. 
 
”Denna korta breakout var nog den som tog djupast i själ och hjärta på mig, det 
var så levande och starkt när Karen berättade.” Camilla Skoglund, 
stödsamordnare Spädbarnsfonden 
 
 
BREAKOUT SESSION 3 
 
WORKSHOP: MAKING 
MEMORIES: MORE THAN 
FOOTPRINTS  

Sue Steen 

Perinatal Nurse Navigator, 

Maple Grove Hospital, Bethel 

University, USA 
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”Parenting time” (föräldratid)– lika viktigt som själva skapandet av minnessaker. 
Det är en tid att lyssna på föräldrarna, inte bara ge gipstavlor etc.  
Respektera föräldrarna och deras behov/önskningar oavsett våra egna värderingar. 
Det finns globala riktlinjer – hur respekterar vi familjerna och kulturer när dessa 
riktlinjer implementeras och används. 
 
Efter att barnet har dött ska föräldrar erbjudas att tillbringa tid med sitt barn. 
Personalen ska skapa minnessaker som bidrar till att skapa minnen hos 
föräldrarna senare. Andligt stöd ska finnas till hands och kulturella bakgrunder 
ska respekteras. Canadian Paediatric Society, 2015 
 
”Low income settings”: Ett barn begravs ofta mycket snabbt, utan att man gett 
barnet ett namn eller ens hållit i barnet. Kulturella skillnader spelar in när det gäller 
om mamman får se sitt barn eller inte. Hur kan man som sjukvårdspersonal börja 
ta steget mot ”se och hålla” när man arbetar i dessa områden? Hur kan man som 
sjukvårdspersonal hjälpa föräldrarna att skapa minnen? Man kan börja med att a) 
tillåta mamman att se barnet b) stötta föräldrarna i att tillbringa lite tid med barnet 
och c) få föräldrarna att överväga att ta emot ett foto och/eller hand- och 
fotavtryck.  
 
”Resourced settings”: se, röra, hålla. Oerhört viktigt hur man visar barnet – ligger 
barnet på ett bord eller håller sjuksköterskan barnet i famnen som vilket annat 
levande barn som helst? Frågan om man vill se barnet ställs inte överhuvudtaget. 
Man förbereder föräldrarna på vad som kommer att hända efteråt: barnet kommer 
att komma upp på din mage, vi kommer klippa navelsträngen, ni kommer få hålla 
barnet… precis som vid vilken förlossning som helst. Om föräldrarna tvekar redan 
innan måste man respektera detta. Börja med att titta på tårna, fötterna, 
fingrarna… 
 
Bada och klä på: en möjlighet för föräldrarna. Varför ska sköterskorna göra detta 
istället för att föräldrarna stöttas i att göra det själva? Ge möjlighet att välja kläder 
som man vill sätta på sitt barn, svep in i en filt. En sköterska på Sue’s sjukhus kom 
på att om barnets näsa rinner, vilket kan ske, så kan man ta lite vaselin på en tops 
och smörja in barnets näsborrar, då rinner det inte. Små detaljer som är ack så 
viktiga.  
 
Uppmuntra föräldrarna att tillbringa tid med barnet, det är stunder som aldrig 
kommer tillbaka. Ta bilder! All personal är tränade i att ta finstämda fotografier om 
föräldrarna vill det, alternativt att stötta de föräldrar som själva vill fotografera. Se 
till att alla familjemedlemmar som vill får fotograferas tillsammans med barnet. 
Annes pappa säger: ”Snälla, säg åt föräldrarna att de måste ta kort, även om det 
inte känns rätt där och då. De kommer aldrig att ångra det.” 
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Minnessaker: hårlock, hand- och fotavtryck, gipsavgjutningar, fotografera, bada, klä 
på… Väg och mät barnet tillsammans med föräldrarna. 
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Cubitus/cuddle cot: används BARA när ingen vill hålla i barnet! Så mycket tid som 
möjligt i famnen. Uppmuntra att bjuda in släkt och vänner. 
 
Bada barnet: båda föräldrarna involverade, ok att det tar tid men ett fint minne. 
Under v. 20 inte så vanligt att barnet badas, de är ganska rena. Men då kan man 
svepa in i filt. Om skinnet riskerar att falla av – förbered föräldrarna på detta! 
Avtryck: låt föräldrarna vara delaktiga i detta! Även små bebisar kan man göra 
avtryck av.  
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CLASSIFICATION, INVESTIGATION AND AUDIT OF PERINATAL DEATH: 
TECHNICAL PERSPECTIVE 

• Classification of perinatal death 

Prof. Vicki Flenady, Epidemiologist, Australian National Health and Medical 

Research Council (NHMRC) Centre of Research Excellence, Australia 
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• Management of perinatal death audit and review systems: Overview and 

parental involvement, Prof. Jan Jaap Erwich 

Obstetrician, University Medical Center Groningen, the Netherlands 
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• Investigating perinatal death: Optimal approach to placental pathology 

Prof. Jane Dahlstrom, Perinatal Pathologist, College of Health and 

Medicine, Australian National University, ACT Pathology, Australia
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• Reviewing stillbirths by root cause analysis: A pilot study from a tertiary 

care hospital of India, Dr. Neelam Aggarwal 

Obstetrician/gynecologist, Professor, PGIMER Chandigarh, India 

• Contribution of cytogenetic study in a series of fetal losses. Genetic and 

autopsic correlation, Dr. Rosa Belén García-Chamón Brígido 

Pathologist, Resident Doctor, Pathology Department, Parc Taulí Hospital 

Universitari. Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), Universitat 

Autònoma de Barcelona, Spain 
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