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Ágrip 

Bakgrunnur: Talið er að ein af hverjum fimm þungunum endi með fósturláti. Í 10-15% tilfella verður 

fósturlát fyrir 12 vikna meðgöngu. Fósturmissir getur kallað fram margvíslegar tilfinningar. Flestar 

konur upplifa sorg og vanmátt í einhverri mynd við það að missa fóstur. 

Tilgangur/markmið: Markmiðið var að fá heildræna sýn á upplifun kvenna við snemmbúinn 

fósturmissi og hvernig stuðningur hentar þessum hópi best. Hér á landi er enginn faglegur stuðningur 

við konur sem missa fóstur snemma og vekur það upp spurningu um hvort ekki sé þörf á faglegu 

utanumhaldi fyrir þennan hóp. Ljósmæður í meðgönguvernd eru oft fyrstar til að heyra frá konum eftir 

að þær eru orðnar barnshafandi. Í því samhengi eru ljósmæður í góðri aðstöðu til að fylgja eftir konum 

sem missa fóstur snemma á meðgöngu með því að bjóða þeim stuðning í formi samtals eða faglegrar 

endurkomu. Í þessari fræðilegu úttekt verður leitast við að svara spurningunni: Hverjar eru 

stuðningsþarfir kvenna sem missa fóstur fyrir 12 vikna meðgöngu?  

Aðferð: Leitað var eftir heimildum í viðurkenndum gagnagrunnum. Við val á heimildum var haft í 

huga að umfjöllunarefnið væri um fósturmissi, snemmbúinn fósturmissi, upplifun fósturmissis, líðan 

kvenna eftir fósturmissi og stuðningsþarfir þeirra sem verða fyrir fósturmissi. Reynt var að notast við 

heimildir sem eru innan 15 ára gamlar en einhverjar undantekningar voru þar á í þeim tilvikum þar sem 

stuðst var við frumheimildir. 

Niðurstöður: Fósturlát verður oftast óvænt, lítill tími gefst til aðlögunar og konur upplifa oft 

fósturmissi sem áfall. Flestar konur upplifa mikla andlega streitu í kjölfar fósturláts sem getur komið 

fram í sorg, vanlíðan, sektarkennd, tómleika, þunglyndi, varnarleysi, sjálfsásökunum, reiði og kvíða. 

Hátt hlutfall kvenna finnur fyrir þunglyndi og sorg í töluverðan tíma eftir fósturmissi. Þar af leiðandi er 

nauðsynlegt að vera vakandi fyrir einkennum þunglyndis og viðvarandi sorga hjá konum sem hafa 

misst fóstur. Umönnun kvenna eftir fósturlát getur haft veigamikil áhrif á upplifun þeirra af 

fósturmissinum. Jafnframt skiptir máli að veita konum góða eftirfylgni í einhvern tíma eftir fósturlát, 

enda hefur verið staðfest að langtímaáhrif fósturmissis á konur geta verið alvarleg.  

Ályktun: Rannsóknir styðja við mikilvægi þess að konur sem missa fóstur snemma á meðgöngu fái 

faglega eftirfylgni með það fyrir augum að minnka áhættuna fyrir því að sorgin leiði til geðraskana eins 

og þunglyndis og áfallastreituröskunar. 

 

Lykilorð: sorg, snemmbúinn fósturmissir, ljósmóðir, stuðningur, meðferð. 
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Abstract 

Background: It is estimated that one in every five pregnancies end in miscarriage. In 10-15% cases 

the miscarriage occurs before 12
th
 week of pregnancy, an early miscarriage. Following a miscarriage, 

most women experience various feelings like some form of grief and helplessness. 

Purpose/objective: The purpose was to gain an overall view of the experiences of women who 

experience an early miscarriage and what sort of support would be beneficial for them. In Iceland no 

formal support is available for women that have an early miscarriage which raises the question if this 

group doesn’t need formal support. Midwifes in antenatal care are usually the first point of contact for 

pregnant women. Consequently, midwifes are in a good position to give women who experience early 

miscarriage the support they need by offering it in the form of an interview or by formal follow-up. This 

literature review seeks to answer the question: What are the support needs of women who experience 

an early miscarriage?  

Method: The search for reference material was conducted in academic databases. When choosing 

materials it was done by keeping in mind that the topic of the summary was miscarriage, early 

miscarriage, experience of miscarriage, women’s feelings after miscarriage and the support needs of 

women who experience a miscarriage. The aim was to use reference material no older than 15 years 

however exceptions were made in the cases of primary reference materials.  

Findings: Abortion usually occurs unexpectedly, little time is given for adjustment and women often 

experience the miscarriage as a shock. Most women experience mental stress following a miscarriage 

resulting in grief, distress, feeling of guilt, emptiness, depression, feeling of vulnerability, self 

accusation, anger and anxiety. A high rate of women experience depression and grief during 

considerable time after a miscarriage. Consequently it is important to be alert for signs of depression 

and long term grief in women who have experienced an early miscarriage. The care given to women 

after a miscarriage can have an important effect on their experiences relating to the miscarriage. It is 

also important to offer women follow-up care during some time after a miscarriage, as it has been 

shown that the long term effects of miscarriage can be serious for women.  

Conclusion: Research supports the importance of professional follow-up care for women who 

experience an early miscarriage in order to reduce the risk of mental disorder following depression 

and post-traumatic stress.   

 

Keyword: grief, early miscarriage, midwife, support, treatment. 
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Þakkir 

Ég vil þakka Hildi Kristjánsdóttur, leiðbeinanda mínum, fyrir góða uppbyggilega gagnrýni og leiðsögn á 

meðan á ritgerðarskrifum stóð. Ég vil ekki síður þakka henni fyrir góðan stuðning og gott samstarf við 
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námið. Systir mín fær sérstakar þakkir fyrir aðstoðina við yfirlestur á ritgerðinni og annan stuðning á 

meðan á náminu stóð. 

Að lokum langar mig að þakka níu yndislegum ljósusystrum sem hafa veitt mér stuðning í gegnum 

námið með því að deila öllum þeim tilfinningum sem fylgja þessum tveimur árum. Ég er þakklát fyrir að 

vera hluti af þessum frábæra hópi. Án þeirra hefði verið erfitt að komast í gegnum námið og hafa þær 

gert námstímann ógleymanlegan. 
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1 Inngangur  

Þegar þungun er staðfest koma upp margar og ólíkar tilfinningar hjá hinni verðandi móður. Þungun 

getur verið fyrirfram ákveðin, með tilheyrandi gleði og eftirvæntingu. Hins vegar getur kona orðið 

barnshafandi án þess að hafa ætlað sér það, með tilheyrandi blendnum tilfinningum. Talið er að ein af 

hverjum fimm þungunum endi með fósturláti. Í 10-15% tilfella verður fósturlát fyrir 12 vikna meðgöngu 

(Cunningham, Leveno, Bloom, Spong, og Dashe, 2014; Oliver og Overton, 2014), sem flokkast undir 

að vera snemmbúinn fósturmissir. Fósturmissir getur kallað fram margvíslegar tilfinningar. Flestar 

konur upplifa sorg og vanmátt í einhverri mynd við það að missa fóstur. Í þeim tilfellum þar sem 

þungun var óvænt og ef til vill ekki samkvæmt áætlunum konunnar, þá geta komið upp neikvæðar 

tilfinningar í formi sjálfsásakana. Í mörgum tilfellum eru foreldrarnir og jafnvel systkini farin að sjá fyrir 

sér þennan nýja einstakling sem er að bætast í fjölskylduna og oftar en ekki er mikil eftirvænting og 

tilhlökkun.  

Nokkrar tegundir matslista hafa verið notaðir til að meta líðan kvenna eftir fósturmissi. Í 

langtímarannsókn Toedter, Lasker og Alhadeff (1988) var skoðað hvað hefur áhrif á lengd og 

alvarleika sorgar við fósturmissi. Útfrá niðurstöðum langtímarannsóknarinnar var matslisti hannaður 

sem nefnist, Perinatal grief scale. Matslistinn hefur ekki verið þýddur og staðfærður á íslensku en bein 

þýðing á heiti hans er burðarmáls sorgar kvarði. Matslisti Toedter og félaga (1988) var sá fyrsti sinnar 

tegundar til að meta lengd og alvarleika sorgarupplifunar eftir missi barns eða fósturs. Matslistinn hefur 

verið notaður í Bandaríkjunum og í ýmsum Evrópulöndum og hefur einnig verið þýddur og staðfærður í 

Svíþjóð. 

1.1 Tilgangur verkefnisins 

Til að fá heildræna sýn á upplifun kvenna við snemmbúnu fósturláti og hvernig stuðningur hentar 

þessum hópi best, var safnað saman fræðilegum heimildum sem fjalla um líðan þeirra. Farið var yfir 

hvaða mælitæki eru notuð og einnig voru skoðaðar heimildir sem fjalla um hverjar stuðningsþarfir 

kvenna eru eftir fósturmissi.  

1.2 Mikilvægi fyrir ljósmóðurfræði 

Hér á landi er engin faglegur stuðningur við konur sem missa fóstur snemma og vekur það upp þá 

spurningu hvor þörf sé á faglegu utanumhaldi fyrir þennan hóp. Ljósmæður í meðgönguvernd eru oft 

fyrstar til að heyra frá konunni eftir að hún er orðin barnshafandi. Í því samhengi eru ljósmæður í góðri 

aðstöðu til að fylgja eftir konum sem missa fóstur snemma á meðgöngu með því að bjóða þeim 

stuðning í formi samtals eða faglegrar endurkomu. Ljósmæður fá ekki alltaf upplýsingar þegar kona 

missir fóstur snemma á meðgöngunni. Í þeim tilvikum sem þær fá slíkar upplýsingar skapast góður 

grundvöllur til að veita eftirfylgni og fylgjast með líðan kvenna. 

1.3 Rannsóknarspurning 

Í þessari fræðilegu úttekt mun verða leitast við að svara spurningunni: Hverjar eru stuðningsþarfir 

kvenna sem missa fóstur fyrir 12 vikna meðgöngu? Ástæðan fyrir efnisvalinu er að í gegnum lífið og í 
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ljósmóðurnámi sínu hefur höfundur orðið var við að konur sem ganga í gegnum snemmbúinn 

fósturmissir upplifa að þær fái ekki mikinn skilning og stuðning frá samfélaginu og heilbrigðiskerfinu. 

Upplifun þeirra er oftar en ekki sú að lítið sé gert úr fósturmissinum. Hins vegar er í boði skipulögð 

eftirfylgni og stuðningur með konum sem missa fóstur eftir 12 vikna meðgöngu.  
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2 Aðferð 

Heimildaröflun fór fram í janúar til apríl 2015. Heimildaleit fór fram í gegnum rafræn gagnasöfn; Chinal, 

Scopus og Pubmed. Þau leitarorð sem notuð voru í upphafi voru sorg (e. grief), snemmbúinn 

fósturmissir (e. early miscarriage), ljósmóðir (e. midwife), stuðningur (e. support) og meðferð (e. 

treatment). Einungis var leitað að efni og greinum á ensku frá árunum 2009-2014, en það var gert til 

þess að fá yfirsýn yfir það efni sem hefur verið gefið út á síðustu fimm árum. Niðurstaðan var sú að 

mikið efni fékkst sem hentaði misvel fyrir þetta verkefni. Við val á heimildum var haft í huga að 

umfjöllunarefnið væri um fósturmissi, snemmbúinn fósturmissi, upplifun fósturmissis, líðan kvenna eftir 

fósturmissi og stuðningsþarfir þeirra sem verða fyrir fósturmissi. Þær greinar voru valdar sem féllu að 

efnisvalinu og var lagt mat á innihald þeirra útfrá lestri útdráttar. Eftir lestur greina sem fundust á 

þennan hátt var svo notast við snjóboltaaðferð, sem byggir á því að leita uppi rannsóknargreinar sem 

vísað er til í þeim greinum sem lesnar voru. Að hluta til var notast við vefsíðu Google scholar til að leita 

að efni eftir ákveðna höfunda. Ekki náðist heildstæð mynd á heimildirnar sem hentuðu viðfangsefninu 

með þessum aðferðum. Þar af leiðandi var heimildarleit endurtekin. Þá var notast við Scopus, 

leitarorðið fósturlát (e. abortion spontaneous), efni sem tók á sálfélagslegum þáttum (e. psychococial 

factors) og efni frá árinu 2000 til dagsins í dag. Við þessa heimildarleit komu upp 248 greinar og var 

farið í gegnum þær með þeim áherslum sem greint var frá hér að ofan. Reynt var að notast við 

heimildir sem eru innan 15 ára gamlar en einhverjar undantekningar voru þar á í þeim tilvikum þar sem 

stuðst var við frumheimildir. Óformlegt viðtal var tekið við eina ljósmóður í meðgönguvernd í þeim 

tilgangi að veita höfundi innsýn í hvernig stuðningi er háttað til kvenna sem missa fóstur snemma á 

meðgöngu.  
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3 Niðurstöður fræðilegrar úttektar 

Að missa fóstur getur verið erfitt ef horft er til andlegrar og líkamlegrar heilsu kvenna. Snemmbúinn 

fósturmissir hefur sérstöðu hvað þetta varðar þar sem konur upplifa oft lítinn stuðning eða 

viðurkenningu vegna þess sem þær eru að ganga í gegnum. Heilbrigðisstarfsfólk er í kjör aðstæðum til 

að veita stuðning til kvenna sem missa fóstur og til að skima hópinn með tilliti til þess hvort þær séu 

líklegar til þess að þróa með sér geðraskanir á borð við þunglyndi, kvíða og áfallastreituröskun.  

Niðurstöður þeirra heimilda sem unnið var með eru reifaðar hér að neðan. Fyrst er fjallað um 

fósturlát og snemmbúið fósturlát. Síðan er fjallað um líðan kvenna sem missa fóstur snemma, með 

áherslu á sorg og þunglyndi. Þá er farið yfir þau mælitæki sem notuð eru við að meta sorg við 

fósturmissi og missi barns. Að lokum eru stuðningsþarfir kvenna skoðaðar.  

3.1 Fósturlát 

Þegar meðganga endar á náttúrulegan hátt fyrir 22. vikna meðgöngu kallast það fósturlát, en fósturlát 

felur í sér skyndilegt fráfall fósturs í móðurkviði (Klier, Geller, og Ritsher, 2002). Fósturlát greinist í 

snemmbúið og síðbúið fósturlát. Snemmbúið fósturlát á sér stað á fyrsta þriðjungi meðgöngu, á fyrstu 

12 vikunum, en síðbúið fósturlát á sér stað frá 12. viku til loka 22. viku meðgöngu. Þegar börn fæðast 

eftir 22. viku eða þyngri en 500gr og án lífsmarka, kallast það andvana fæðing (Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason og Gestur I. Pálsson, 2014).  

Óvíst er hve stórt hlutfall meðgangna enda með fósturláti. Talið er að ein af hverju fimm þungunum 

endi með fósturláti (Garcıa-Enguıdanos, Calle, Valero, Luna, og Domınguez-Rojas, 2002; Savitz, 

Hertz-Picciotto, Poole, og Olshan, 2002) en um 10-15% þungana enda á fyrsta þriðjungi meðgöngu og 

teljast því vera snemmbúin fósturlát (Cunningham o.fl., 2014; Oliver og Overton, 2014). Af 

framangreindu má sjá að missir á meðgöngu er frekar algengur og ef þessar tölur eru heimfærðar upp 

á Ísland má gera ráð fyrir að um 440 og allt upp í 1000 meðgöngur endi með fósturláti á ári hverju, 

miðað við að rúmlega 4200 börn fæðist á ári (Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2014). Ítrekuð fósturlát 

miðast við fósturlát minnst þrisvar sinnum í röð og er talið að ítrekuð fósturlát verið í um 0,5% tilfella 

(Klier o.fl., 2002). Ekki verður fjallað um ítrekuð fósturlát í þessari úttekt.  

Ákveðnir áhættuþættir eru þekktir sem geta valdið fósturláti. Meðal áhættuþátta eru ófrjósemi 

(Hakim, Gray, og Zacur, 1995), fyrri saga um fósturmissi (Regan, Braude, og Trembath, 1989) og 

hækkaður aldur móður og/eða föður, en talið er að hjá konum sem eru eldri en 40 ára séu 45% líkur á 

fósturláti (Andersen, Wohlfahrt, Christens, Olsen, og Melbye, 2000; de La Rochebrochard og 

Thonneau, 2002; Oliver og Overton, 2014). Aðrir líkamlegir þættir geta einnig valdið fósturláti 

(Adolfsson, Larsson, Wijma, og Bertero, 2004; Cunningham o.fl., 2014; Oliver og Overton, 2014). Þrátt 

fyrir að til staðar séu áhættuþættir er oft ekki vitað með vissu hvað veldur fósturláti. Þó er talið að 

fósturgalli sé algengasta ástæðan fyrir fósturláti og sé ástæða í um 50% fósturláta (Griebel, 

Halvorsen, Golemon og Day, 2005).  

Í rannsókn Maconochie, Doyle, Prior og Simmons (2007) var skoðað hvort tengsl væru á milli 

aukinnar hættu á fósturláti og líffræðilegum þáttum, hegðunar og lífsstíls. Niðurstöðurnar sýndu fram á 

að hinar almennu ráðleggingar, um að borða holla fæðu, minnka streitu og gæta að almennri vellíðan, 
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gætu hjálpað við að minnka líkur á fósturláti einkum við byrjun meðgöngu sem og þegar þungun er 

undirbúin. Í sömu rannsókn (Maconochie o.fl., 2007) kom fram að ef konur höfðu eignast barn áður, 

fundu fyrir ógleði í byrjun meðgöngu, tóku inn vítamín og borðuðu ferska ávexti og grænmeti daglega, 

auk þess að upplifa almenna andlega vellíðan, þá reyndust það verndandi þættir gegn fósturláti. Í 

leiðbeiningum um meðgönguvernd heilbrigðra kvenna í eðlilegri meðgöngu (Embætti Landlæknis, 

2010) kemur fram að í fyrstu skoðun í meðgönguvernd (kjörtími við 10 vikur) eigi meðal annars að 

ræða um mataræði og inntöku á D-vítamíni en samkvæmt rannsókn Machonochie og félaga (2007) þá 

er gott mataræði og aukin vítamíninntaka hugsanlega verndandi þáttur fyrir fósturmissi. 

3.1.1 Snemmbúinn fósturmissir 

Fósturlát sem á sér stað fyrir 12. viku meðgöngu fellur undir skilgreininguna um snemmbúinn 

fósturmissi. Snemmbúið fósturlát greinist í eftirfarandi flokka: hótandi (e. threatened), sjálfkrafa (e. 

inevitable/spontaneous), ófullkomið (e. incomplete), fullkomið (e. complete) og dulið fósturlát (e. 

missed). Einkenni fósturláts eru mismunandi eftir meðgöngulengd og geta verið kviðverkir, blæðing frá 

legi og/eða samdráttur í legi. Í fyrstu eru einkennin flokkuð sem hótandi fósturlát þar til annað kemur í 

ljós. Ef fósturlát verður fyrir sjöttu viku meðgöngu upplifir konan oft miklar tíðablæðingar, en erfitt er að 

greina/staðfesta fósturlát sem verður fyrir þennan tíma. Fósturlát sem á sér stað milli 6. – 12. viku 

meðgöngu felur í sér óþægindi eða verki samhliða blæðingu. Eftir 12 vikna meðgöngu getur konan 

fundið fyrir mjög miklum verkjum við fósturmissinn líkt og hún væri í fæðingu, enda þarf hún að fæða 

fóstrið og fylgjuna (Cunningham o.fl., 2014). Ekki verður nánar fjallað um fósturmissi eftir 12. viku í 

þessari yfirferð. 

Við hótandi fósturlát kemur fram væg blæðing og konan gæti upplifað væga kviðverki en leghálsinn 

er lokaður. Hótandi fósturlát leiðir ekki endilega til fósturláts og er konan hvött til að fara sér hægt. Við 

sjálfkrafa og/eða ófullkomið fósturlát má greina töluverða blæðingu og opinn legháls. Hægt er að 

greina vefi í blæðingunni og konan finnur fyrir mildum eða miklum verkjum samhliða henni. Fóstrið og 

fylgjan skila sér út um fæðingarveginn sjálfkrafa en í einhverjum tilfellum þarf læknir að fjarlægja það 

með aðgerð. Við fullkomið fósturlát verður einhver blæðing en leghálsinn er búinn að loka sér aftur 

eftir að hafa losað sig við fósturvefinn. Við dulið fósturlát verður fósturlát en líkaminn sér ekki sjálfur 

um að hreinsa fóstrið út, engin blæðing eða verkir fylgja hinu dulda fósturláti og leghálsinn helst 

lokaður. Í slíku tilfelli er fósturlát greint með sónar þegar eitthvað er liðið frá því að fóstrið deyr 

(Cunningham o.fl., 2014).  

3.2 Líðan kvenna við fósturmissi 

Fósturlát verður oftast óvænt og gefst lítill tími til aðlögunar. Konur upplifa oft fósturmissi sem áfall. 

Konur geta upplifað að fósturmissir sé óraunverulegur en einnig geta þær upplifað vonbrigði yfir því að 

móðurhlutverið sé farið (Brier, 2008). Margar konur upplifa fósturmissi ekki bara sem líkamlegt og 

sálrænt áfall heldur táknar það lát á væntanlegu barni. Fyrir þeim er fóstrið barn en ekki fóstur eða 

fósturvísir (Adolfsson o.fl., 2004). Líkamlega þýðir fósturmissir að þungunin endar en andlega getur 

hann haft víðtækari áhrif. Eitt af helstu áhyggjuefnum kvenna við fósturmissi er möguleiki þeirra á að 

geta orðið aftur þungaðar. Fósturmissir getur því aukið líkur á ýmsum sálrænum einkennum (Klier o.fl., 
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2002; van den Akker, 2011). Flestar konur upplifa mikla andlega streitu í kjölfar fósturláts sem getur 

kom fram í sorg, vanlíðan, sektarkennd, tómleika, þunglyndi, varnaleysi, sjálfsásökunum, reiði og 

kvíða (Adolfsson o.fl., 2004; Nikčević, 2003; van den Akker, 2011). Í rannsókn Adolfsson og félaga 

(2004) voru tekin viðtöl við 13 konur sem misstu fóstur fyrir 14 vikna meðgöngu í þeim tilgangi að 

kanna upplifun þeirra af fósturmissi. Rannsóknin leiddi í ljós að konurnar upplifðu oft mikla 

sektarkennd, þær upplifðu fósturmissinn sem persónulegan ósigur þar sem þær gátu ekki haldið 

barninu öruggu. Þær virtust ítrekað reyna að finna ástæðu fyrir fósturlátinu og kenndu sjálfum sér um 

þar sem það væri þeirra líkami sem hefði valdið fósturlátinu. Einnig kom fram sterk tómleikatilfinning 

eftir að barnið/fóstrið var farið úr líkamanum.  

Í yfirlitsgrein Robinson, Baker og Nackerud (1999) skoðuðu höfundar tengslamyndun og fósturmissi 

og sálræn áhrif fósturmissis hjá konum út frá hugmyndafræði Bowlby um tengslamyndun. Samkvæmt 

hugmyndafræði Bowlby (1980) hefst tengslamyndun kvenna við fóstur og hið ófædda barn fljótlega við 

þungun og verða tengslin sterkari eftir því sem meðgöngulengdin eykst. Þar af leiðandi upplifa konur 

meiri missi við fósturlát eftir því sem meðgangan er lengri, sem í framhaldinu eykur hættuna á 

alvarlegri sálrænni vanlíðan. Í yfirlitsgrein Klier og félaga (2002) kvað við annan tón. Í þeirri grein voru 

áhrif fósturmissis á líðan kvenna einnig skoðuð útfrá tengslamyndun og kom fram að upplifun kvenna 

af fósturmissi virtist óháð meðgöngulengd. Má því segja að konur upplifi jafn mikla sorg og andlega 

vanlíðan hvort heldur sem þær missa fóstur á fyrsta þriðjungi meðgöngunnar eða síðar, aftur á móti 

vara áhrifin mislengi eftir meðgöngulengd (Klier o.fl., 2002). 

Maker og Ogden (2003) gerðu rannsókn þar sem rætt var við 13 konur sem allar höfðu misst fóstur 

fyrir 14 vikna meðgöngu. Niðurstöðurnar voru flokkaðar niður í þrjú einkennandi stig: innri órói (e. 

turmoil), aðlögun (e. adjustment) og sátt (e. resolution). Stigin þrjú voru svo brotin niður í innri 

tilfinningar. Fyrsta stigið, innri órói, fól í sér afneitun, þá upplifun að vera ekki viðbúin/tilbúin því að 

missa fóstur og almennt neikvæðum tilfinningum sem tengdust fósturmissinum. Konur sem voru með 

óæskilega þungun upplifðu áfall yfir því að missa fóstrið en um leið ákveðinn létti. Á þessu stigi töluðu 

konurnar um þau líkamlegu einkenni sem þær gengu í gegnum, eins og verki og blæðingar, einnig um 

að þær hefðu takmarkaða þekkingu á því ferli sem felst í fósturmissi. Næsta stig var stig aðlögunar en 

þá fór fram félagsleg aðlögun þar sem konurnar deildu fósturmissinum með öðrum og leituðu að 

tilgangi með honum. Konunum fannst það mikilvægur hluti af aðlögunarferlinu, að geta rætt opinskátt 

um fósturmissinn og jafnvel tengjast öðrum með svipaða upplifun. Þriðja og síðasta stigið var stig 

sáttar. Á því stigi hættu konurnar að horfa eingöngu neikvætt á fósturmissinn. Konurnar fóru að trúa 

því að fósturmissirinn hefði verið hluti af þroskaferli þeirra, reynsla sem myndi fylgja þeim áfram í lífinu. 

Þetta síðasta stig reyndist auðveldara fyrir konur sem áttu barn fyrir en erfiðara fyrir konur sem höfðu 

upplifað ítrekaðan fósturmissi. Á síðasta stiginu fannst konunum þær geta haldið áfram lífinu þrátt fyrir 

að einungis fimm vikur væru liðnar frá fósturmissinum (Maker og Ogden, 2003). Þrátt fyrir að svo stutt 

væri liðið frá fósturmissinum virtust allar konurnar hafa gengið í gegnum svipaða upplifun á fyrstu 

vikunum, sem gefur vísbendingu um hverjar þarfir kvenna eru sem ganga í gegnum snemmbúið 

fósturlát. 

Hátt hlutfall kvenna finnur fyrir þunglyndi og sorg í töluverðan tíman eftir fósturmissi. Þar af leiðandi 

er nauðsynlegt að vera vakandi fyrir og jafnvel skima fyrir einkennum þunglyndis og viðvarandi sorgar 
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hjá konum sem hafa misst fóstur. Mynd 1 sýnir hlutfall þunglyndis og sorgar hjá konum sem missa 

fóstur samkvæmt yfirlitsgrein van den Akker (2011). 

 

Mynd 1. Hlutfall þunglyndis og sorgar við fósturmissi. 

3.2.1 Þunglyndi eftir fósturmissi 

Konur sem missa fóstur geta upplifað þunglyndi eða væg einkenni þunglyndis (Klier o.fl., 2002). Þar af 

leiðandi er nauðsynlegt að fylgjast með líðan kvenna eftir fósturmissi og veita viðeigandi aðstoð ef 

einkenni þunglyndis gera vart við sig. Samkvæmt niðurstöðum yfirlitsgreinar Klier og félaga (2002), þar 

sem líðan kvenna eftir fósturmissi var metin, má greina ýmis andleg áhrif fósturmissis hjá konum allt 

frá tveimur vikum eftir missi og alveg framyfir 24 mánuði frá fósturláti. Á fyrstu sex mánuðunum eftir 

fósturmissi eru konur í aukinni hættu á að finna fyrir þunglyndiseinkennum og öðrum geðrænum 

kvillum (Klier o.fl., 2002). Klier og félagar (2002) gagnrýna að mikið af þeim rannsóknum sem þeir 

skoðuðu höfðu engan samanburðarhóp og þar af leiðandi væri erfitt að segja til um hvort hin almenna 

vanlíðan tengdist með vissu fósturmissinum eða væri hluti af lífsmynstri einstaklingsins. Tvær 

rannsóknir voru þó skoðaðar af Klier og félögum (2002), þar sem bornar voru saman konur sem 

misstu fóstur og konur sem voru ekki í meðgöngu, í sama samfélagi. Niðurstöðurnar í framangreindum 

rannsóknum sýndu að konur sem höfðu misst fóstur voru 2,5 sinnum líklegri til að upplifa mikið 

þunglyndi en konur í samfélaginu sem ekki voru í meðgöngu. Um 10,9% kvenna sem misstu fóstur 

fundu fyrir þunglyndi en 4,3% kvenna sem ekki voru í meðgöngu fundu fyrir þunglyndi. Einnig fundu 

5,2% kvenna sem misstu fóstur fyrir mildum einkennum þunglyndis miðað við 1% kvenna í 

samfélaginu sem ekki voru í meðgöngu.  

Neugerbauer (2003) tók saman upplýsingar um þunglyndiseinkenni hjá konum eftir fósturmissi og 

bar saman við konur sem ekki voru barnshafandi. Niðurstöðurnar voru mjög svipaðar og niðurstöður 

Klier og félaga (2002). Samkvæmt samantekt Neugerbauer (2003) höfðu 20,2% kvenna, sem höfðu 

misst fóstur, mikil einkenni þunglyndis um sex til átta vikum eftir fósturlátið. Hins vegar höfðu 10,1% 

kvenna í samfélaginu mikil einkenni þunglyndis. Konur sem höfðu misst fóstur voru því 2,8 sinnum 

líklegri til þess að finna fyrir einkennum þunglyndis en konur sem ekki voru í meðgöngu. Neugerbauer 

(2003) komst að því að meiri líkur væru á auknum einkennum þunglyndis hjá yngri konum og þeim 
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sem voru að upplifa endurtekið fósturlát heldur en hjá eldri konum og þeim sem voru ekki að upplifa 

endurtekin fósturlát. Samkvæmt niðurstöðum Neugebauer (2003) eru miklar líkur á því að konur sem 

hafa misst fóstur séu að upplifa mörg einkenni þunglyndis og kvíða, ef/þegar þær fara í skoðun til 

kvensjúkdómalæknis um sex til átta vikum eftir fósturlátið. Framangreindar niðurstöður gefa 

vísbendingu um áhrif fósturmissir á andlega líðan kvenna og virðast þær í aukinni hættu á að þróa 

með sér einhverja geðröskun (e. psychiatric disorder). Í rannsóknum Klier og félaga (2002) og 

Neugebauer (2003) var engin fylgni á milli aldurs, vinnu eða þjóðfélagsstöðu kvennanna og þess hvort 

þær voru líklegar til að þróa með sér geðröskun.  

Neugerbauer og félagar (1997) gerðu rannsókn á 229 konum þar sem líðan þeirra sex mánuðum 

eftir fósturmissi var könnuð með það í huga að meta hættuna á alvarlegu þunglyndi. Niðurstöðurnar 

sýndu að 54% þeirra kvenna sem höfðu einhvern tíman glímt við þunglyndi á lífsleiðinni, upplifðu mikið 

þunglyndi eftir fósturmissi. Með framangreint í huga er mikilvægt að heilbrigðisstarfsmenn fylgist mjög 

náið með konum sem eiga fyrri sögu um þunglyndi og ganga í gegnum fósturmissi. Einnig getur 

endurtekinn fósturmissir haft áhrif á andlega líðan (Klier o.fl., 2002; Neugebauer, 2003). 

Í rannsókn Engelhard, van den Hout og Arntz (2001) var skoðuð fylgni þess að þróa með sér 

áfallastreituröskun í kjölfar fósturmissis. Posttraumatic Symptom Scale var lagður fyrir 113 konur sem 

höfðu misst fóstur fyrir 20 vikna meðgöngu, annars vegar mánuði eftir fósturmissinn og hins vegar 

fjórum mánuðum eftir fósturmissinn. Mánuði eftir fósturmissinn mátti greina að 25% kvennanna sýndu 

einkenni áfallastreituröskunar, sem er svipað hlutfall og við önnur áföll. Konur sem eru með 

áfallastreituröskun eru í aukinni áhættu að þróa með sér þunglyndi. Fjórum mánuðum eftir 

fósturmissinn sýndu 7% kvennanna einkenni áfallastreituröskunar og þar af var helmingurinn með 

langvarandi áfallastreituröskun. Þessar niðurstöður sýna að fósturmissir getur valdið miklu áfalli og 

aukið líkur á að konur þrói með sér áfallastreituröskun. Það er því mikilvægt að fylgjast náið með 

konum sem missa fóstur óháð meðgöngulengd. 

3.2.2 Sorg 

Að missa og syrgja er hluti af lífinu. Í raun er það ekki takmark í lífinu að vera laus við sorg. 

Einstaklingur upplifir sorg þegar hann missir einhvern eða eitthvað. Sorgin hefur áhrif líkamlega, 

tilfinningalega, vitsmunalega, hegðunarlega og andlega og eru fullkomlega eðlileg viðbrögð við missi. 

Sorgin er uppskera þess að elska og mynda tengsl við fólk, hluti og eignir. Að lokum munum við missa 

það sem við metum mest. Á okkar mestu sorgarstundum missum við tengslin við hver við erum og í 

gang fer röð atburða sem verður til þess að við endurskilgreinum okkur og hvernig heimurinn er (Hall, 

2014). Parkes og Prigerson (2013) telja að sorg sé ekki sjúkdómur og að missir sé eins og að fá á sig 

högg. Við jöfnum okkur eftir höggið, alveg eins og eftir missinn. Sum áföll í lífinu verða jafnvel til þess 

að við styrkjumst eftir reynsluna. Fyrir marga virðist þó skipta mestu máli að finna tilgang með 

missinum. Á síðustu áratugum hafa margar ólíka hugmyndir komið fram útfrá eldri kenningum um 

sorg. Einnig er aukin meðvitund um að missir verði til þess að viðkomandi þroskast, styrkist og lærir af 

reynslunni. Meira er horft til þess hvernig einstaklingurinn aðlagast og tekst á við missinn og sorgina. 

Fyrr á tímum þegar unnið var með sorg þá var miðað að því að „halda áfram“ með lífið eins fljótt og 

mögulegt væri svo allt gæti orðið „eðlilegt“ aftur (Hall, 2014). 
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Þekktasta kenning sorgar er eftir Kübler-Ross (2011), sem setti fram fimm stig sorgar 1) afneitun 

og einangrun, 2) reiði, gremja og samviskubit, 3) samningar, 4) þunglyndi og 5) jafnaðargeð. Stigin 

ganga út frá því að sorgarferli einstaklings fari í gegnum öll stigin. Hugmyndir Kübler-Ross (2011) 

byggðu á því að ef ekki tækist að vinna úr öllum stigunum væri hætt við ýmsum vandamálum síðar. 

Hugmyndafræðin hefur verið gagnrýnd, sérstaklega í ljósi þess að einstaklingur þurfi að vinna sig upp 

úr öllum stigunum til að ná „bata“ og hefur þeim hugmyndum verið hafnað af öðrum fræðimönnum 

(Hall, 2014). Hin fimm stig sorgar Kübler-Ross sýna hins vegar hversu flókin og fjölbreytileg 

sorgarupplifun getur verið. Hafa verið í huga að fimm stig sorgar ná ekki yfir ólíkar birtingarmyndir 

sorgar hjá mismunandi einstaklingum (Hall, 2014). Engir tveir einstaklingar eru eins og því er 

birtingarmynd sorgar fjölbreytileg. Hver og einn hefur ólíkar sálrænar, félagslegar og andlegar þarfir, 

ólíkar fjölskyldur standa á bakvið einstaklinga og þá hefur umhverfið og fyrri reynsla einnig áhrif. 

Margar kenningar um stig sorgar hafa komið fram og er í læknis- og hjúkrunarfræði kennt hvernig 

styðja má við einstaklinga í gegnum hin ýmsu stig sorgar, þrátt fyrir að rannsóknir hafi ekki sýnt fram á 

að nauðsynlegt sé að vinna sig í gegnum hin ýmsu stig sorgar (Tamlyn, 1997). Bowlby (1969) hefur 

sett fram kenningu um sorg og flokkað hana í þrjú stig: 1) áfall og dofi, 2) þrá eftir þeim sem er fallinn 

frá og 3) þunglyndi og óregla. Worden (2008) horfði á sorgina sem verkefni sem hann skipti niður í 

fjóra liði: 1) að sætta sig missinn, 2) vinna úr sársauka sorgarinnar, 3) endurskilgreina veröldina án 

hins látna og 4) að finna viðvarandi tengsl við hinn látna um leið og tekist er á við nýtt líf. Hann 

(Worden, 2008) taldi einnig að það væru sjö ákvarðandi þættir sem mikilvægt væri að hafa í huga til 

að skilja upplifun syrgjandans. Þættirnir eru: 1) hver var það sem dó, 2) hvernig voru tengslin við þann 

látna, 3) hvernig dó viðkomandi, 4) aðdragandi andlátsins, 5) persónuleg einkenni syrgjanda, 6) 

félagsleg tengsl og 7) streita.  

Þeir sem sinna syrgjendum þurfa að viðurkenna þarfir einstaklingsins, viðbrögð hans og áskoranir 

og það sem syrgjandinn og fjölskylda hans eru að takast á við. Besti stuðningurinn felst í því að bjóða 

upp á mismunandi stuðning sem hver syrgjandi getur valið fyrir sig. Sem dæmi má nefna 

stuðningshópa á netinu, einstaklingsráðgjöf, ýmislegt fræðsluefni og lokaða stuðningshópa (Hall, 

2014). Samkvæmt hugmyndafræði Bowlby (1980) hefur sýnt sig að einstaklingur sem elst upp við 

óöryggi og lítil tengsl er hættara við að þróa með sér langvarandi sorg. Sýnt hefur verið fram á að hjá 

10-15% einstaklinga getur sorg þróast út í langvinnt sjúklegt ástand. Innan þessa hóps eru oftast 

einstaklingar sem eru að syrgja óvænt andlát sem verður vegna ofbeldis eða er ótímabært (eins og við 

dauða barns) (Bonanno o.fl., 2002).  

Rannsóknum ber saman um að hjá flestum einstaklingum minnkar sorgin á sex mánaða tímabili. 

Það þýðir samt ekki að sorgin sé yfirstaðin heldur frekar að hún sé orðin samþætt lífinu og ekki lengur 

til trafala í daglegu lífi syrgjandans. Mikið af heimildum sýna að ekki sé þörf á að veita hinum almenna 

syrgjanda meðferð, hins vegar hefur verið sýnt fram á að gagnlegt sé að veita syrgjendum sem hafa 

áhættuþætti fyrir því að þróa með sér langvarandi sorg viðeigandi meðferð (Hall, 2014).  

3.2.3 Sorg eftir fósturmissi 

Sorg eftir fósturmissi felur í sér svipuð einkenni og almenn sorg eftir missi og getur sorg eftir 

fósturmissi verið álíka mikil eða sterk eins og önnur sorg. Þó er áherslumunur þar á enda felur sorg 
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eftir fósturlát í sér sorg vegna framtíðar sem ekki varð en við andlát nákomins er verið að syrgja 

minningar um hinn látna. Rannsóknir hafa sýnt fram á marktækt minni sorg sex mánuðum eftir 

fósturlát miðað við annan missi (Brier, 2008). Sorgarferli eftir fósturlát fer meira fram í einrúmi þar sem 

ekki er hægt að horfa til eða ræða sameiginlegar minningar um einstaklinginn og engin formlega 

athöfn fer fram til að minnast hins látna. Oft eru viðbrögð þeirra sem vita af fósturlátinu ekki á þann 

hátt sem hentar syrgjendum og virðist þeim sorgin og áhrifin af missinum ekki vera metin að 

verðleikum. Syrgjendur upplifa oft að reynt sé að gera lítið úr sorginni með því að segja: „þetta átti 

greinilega ekki að verða“ eða „kannski var eitthvað að fóstrinu“, en þessar athugasemdir fara oftar en 

ekki illa í þann sem syrgir (Brier, 2008).  

Sorgarupplifun eftir fósturmissir er misjöfn á milli kvenna og margt getur haft áhrif á hana. Einna 

helst má nefna meðgöngulengd, upplifun konunnar af því að vera barnshafandi og hvort hún sé byrjuð 

að tengjast fóstrinu en framangreind atriði virðast hafa mest áhrif á dýpt og lengd sorgarinnar. Einnig 

getur það haft áhrif á hvernig sorgin þróast hvort búið sé að sjá fóstrið í fósturskimun, finna fyrir 

hreyfingum, gefa fóstrinu nafn og hefja innkaup á hlutum fyrir barnið (Brier, 2008; Ritsher og 

Neugebauer, 2002). Ekki eru til nægjanlega margar eða góða rannsóknir sem sýna fram á með vissu 

sambandið á milli meðgöngulengdar, sorgar og fósturmissis, enda ber þeim rannsóknum sem gerðar 

hafa verið ekki saman. Samkvæmt kenningu Bowlby (1980) hefst tengslamyndun um leið og 

einstaklingur upplifir andlega tengingu gagnvart öðrum einstaklingi, hlut eða tákni. Útfrá þeirri 

hugmyndafræði má áætla að þrátt fyrir að meðganga sé rétt að hefjast séu margar konur strax 

byrjaðar að tengjast komandi barni og breyttu hlutverki. Sú tenging getur jafnvel hafist um leið og 

konur uppgötva að þær eru barnshafandi. Flestar konur virðast byrjaðar að tengjast fóstrinu vel í 

kringum 10 vikna meðgöngu og því geta afleiðingar fósturmissis orðið miklar þegar fósturlát á sér stað 

á fyrsta þriðjungi meðgöngu (Brier, 2008). Það getur hjálpað konum og haft mildandi áhrif á sorgina að 

vita hvað orsakaði fósturlát, en í flestum tilfellum er hins vegar ekki hægt að vita með vissu hvað 

veldur því (Adolfsson o.fl., 2004). Rannsóknum ber ekki saman um hvort að það hafi jákvæð áhrif á 

sorgina að konan verði aftur barnshafandi. Þó virðist sorgin vara skemur hjá þeim konum sem verða 

fljótlega aftur barnshafandi. Þær virðast halda áfram að syrgja í einhvern tíma en sorgin er ekki eins 

yfirgnæfandi (Brier, 2008). Sorg feðra við fósturlát kemur fram á annan hátt samkvæmt rannsóknum 

en ekki verður fjallað um sorgarviðbrögð feðra þessari úttekt. 

3.3 Matslisti til að meta sorg við fósturmissi eða missi barns 

Erfitt er að finna góðan kvarða eða mælitæki sem metur líðan einstaklings eftir fósturmissi. 

Mismunandi matslistar hafa verið notaðir í rannsóknum til að meta líðan kvenna og virðist vanta 

ákveðna samhæfingu hjá rannsakendum. Perinatal grief scale (PGS) er eitt af fyrstu mælitækjunum 

sem var sérstaklega hannað til að mæla áhrif sorgar við fósturmissi eða að missa barn. PGS hefur 

ekki verið þýddur eða staðfærður á Íslandi en bein þýðing á heiti hans er burðarmáls sorgar kvarði.  

3.3.1 Perinatal grief scale (PGS) 

Toedter og félagar (1988) hönnuðu Perinatal grief scale, PGS, með það fyrir augum að mæla 

sorgarviðbrögð, sorgarupplifun og áhrif sorgarinnar hjá foreldrum sem missa barn eða fóstur. Við 
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hönnun PGS kvarðans var tekið mið af Texas grief inventory og hann aðlagaður, enda tekur sá kvarði 

eingöngu mið af sorgarviðbrögðum við missi á ástvini en ekki fósturmissi (Toedter o.fl., 1988). Vinnan 

við PGS hófst árið 1984 og fólst í því að meta áhrif, lengd og alvarleika sorgar við fóstur- eða 

barnsmissi. Við hönnun PGS voru tekin viðtöl við 138 konur og 56 af mökum þeirra sem misst höfðu 

barn eða fóstur. Rannsóknin stóð yfir tveggja ára tímabil og fólst í því að tvö viðtöl voru tekin við konur 

sem misst höfðu fóstur, voru með utanlegsfóstur eða gengu í gegnum andvana fæðingu. Fyrra viðtalið 

átti sér stað stuttu eftir missinn og síðara viðtalið átti sér stað sex til átta vikum síðar. Við gerð PGS 

kvarðans var litið til ákveðinna þátta sem virtust hafa aukin áhrif á sorgina en þeir voru: almenn 

líkamleg heilsa, meðgöngulengd við missinn, gæði sambands/hjónabands og andleg líðan fyrir 

missinn. Upphaflega samanstóð PGS af 104 spurningum en eftir frekari rannsóknir og úrvinnslu var 

gerð styttri útgáfa sem innihélt 33 spurningar (Toedter, Lasker og Janssen, 2001). Það tekur minna en 

fimm mínútur að svara spurningunum (Adolfsson og Larsson, 2006b), en þar sem svo skamman tíma 

tekur að svara spurningunum ætti það að styðja við notkun á PGS til að skima fyrir líðan kvenna eftir 

snemmbúinn fósturmissi. PGS flokkar sorgarferlið í þrjú stig sem eru virk sorg (e. active grief), 

erfiðleikar við að takast á við lífið (e. difficulty coping) og örvænting (e. dispair). Fyrsti flokkurinn, virk 

sorg, felur í sér venjuleg sorgarviðbrögð, söknuð eftir barninu og grát. Næsti flokkur felur í sér 

erfiðleika við að takast á við daglegt líf og viðhalda samskiptum við annað fólk, enda eykst hættan á 

þunglyndi við það að viðkomandi einangrar sig. Síðasti flokkurinn, örvænting, felur í sér langtíma áhrif 

missis og tilfinningu vonleysis og þess að upplifa sig einskis virði (Toedter o.fl., 2001). Niðurstaðan úr 

þessum þremur flokkum gefur til kynna tilbrigðin í sorgarferlinu. Ef viðkomandi fær mörg stig undir 

virkri sorg þá eru það eðlileg viðbrögð strax eftir missinn en dvínar svo þegar frá líður. Mörg stig við 

örvæntingu gefur til kynna að sorgin gæti varað lengur. Erfiðleikar við að takast á við lífið er tengingin 

á milli virkrar sorgar og örvæntingar. Þrátt fyrir það þá geta mörg stig í örvæntingu gefið flóknari mynd 

af sorginni (Adolfsson og Larsson, 2006b; Toedter o.fl., 1988). Í fylgiskjali 1 má sjá styttri útgáfu af 

Pernatal grief scale sem er einna mest notaður og rannsakaður.  

Notast hefur verið við PGS í mörgum rannsóknum sem tengjast missi, eins og fósturmissi, andvana 

fæðingu, utanlegsfóstri, fóstureyðingu, við greiningu á fósturgalla, nýburadauða og þegar barn er gefið 

til ættleiðingar. Einnig hefur áreiðanleiki PGS verið kannaður. Toedter og félagar (2001) skoðuðu 22 

rannsóknir frá fjórum löndum þar PGS kvarðinn hafði verið notaður,með það að markmiði að meta 

áreiðanleika hans. Rannsóknirnar sem farið var yfir voru fjölbreyttar og leiddu í ljós að PGS kvarðinn 

væri mjög áreiðanlegur gagnvart innra samræmi og áreiðanleika í niðurstöðum. Hopkins, Armstrong 

og Myers (2014) framkvæmdu einnig rannsókn í þeim tilgangi að meta gæði PGS. Úrtakið í þeirra 

rannsókn voru 227 konur sem höfðu nýlega misst fóstur. Samhliða PGS voru aðrir listar lagðir fyrir 

konurnar þar sem meðal annars var lagt mat á áfallastreituröskun, þunglyndi og kvíða. Niðurstöðurnar 

hvað PGS kvarðann varðaði voru að kvarðinn virtist góður kostur fyrir heilbrigðisstarfsfólk til að meta 

foreldra sem eru í aukinni áhættu að upplifa alvarleg sorgarviðbrögð og aðra andlega vanlíðan eftir að 

hafa misst fóstur. 
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3.3.2 Perinatal bereavement grief scale (PBGS) 

Perinatal grief scale (PGS) hefur verið endurþróaður á undanförnum árum með það að markmiði að 

einblína á sorg tengda fósturmissi eingöngu. Perinatal bereavement grief scale (PBGS) var því 

sérstaklega hannaður til þess að mæla sorg og sorgarupplifun eftir fósturmissi útfrá þrá einstaklingsins 

til að ganga með og eignast barn (Ritsher og Neugebauer, 2002). PBGS mælir styrkleika sorgar útfrá 

löngun og tengslamyndun einstaklingsins við barnið og þess hversu sterkar tilfinningar höfðu myndast 

gagnvart barninu. PBGS samanstendur af fimmtán spurningum sem eru hannaðar til að mæla sorg og 

þrá eftir meðgöngunni sem ekki varð og barninu sem fór. Þessar fimmtán spurningar fengust eftir 

yfirferð á fræðilegum heimildum, klínísku efni, ráðgjöf og rannsóknarefnum sem tengdust sálfélagslegri 

líðan eftir fósturlát (Ritsher og Neugebauer, 2002). PBGS listinn skiptist í þrjá hluta, miðuðust við 

upplifun síðustu viku og voru svörin á fjögurra stiga kvarða allt frá því að vera sjaldan eða aldrei í 

oftast eða alltaf. Fyrsti hluti PBGS fjallar um þrána eftir því að vera ennþá barnshafandi. Annar hlutinn 

fjallar um þrána eftir barninu og síðasti hlutinn snýr að líkamlegri líðan (Ritsher og Neugebauer, 2002). 

Sjá fylgiskjal 2 með spurningum PBGS. Hafa verður í huga að PBGS var hannaður með það fyrir 

augum að meta þrá einstaklingsins eftir meðgöngunni sem ekki varð og barninu sem ekki varð og því 

ekki beint verið að mæla einkenni þunglyndis eða annarra geðrænna kvilla. Í tilgangi PBGS felast 

jafnframt takmarkanir hans þar sem PBGS mælir ekki aðra andlega þætti en sorg, söknuð og þrá eftir 

meðgöngu og barninu sem ekki kom. 

3.4 Stuðningsþarfir við fósturmissi 

Fyrir margar barnshafandi konur er það erfið upplifun þegar byrjar að blæða á fyrsta þriðjungi 

meðgöngunnar, enda er þá mikil óvissa með framhaldið. Blendnar tilfinningar koma fram hjá konunum, 

streita, kvíði, varnarleysi og óvissan um hvort halda eigi í vonina eða syrgja. Ef konan missir fóstrið 

getur hún upplifað mikla sorg sem líkja má við sorg við missi einhvers nákomins. Umönnun konunnar 

á þessum tíma getur haft veigamikil áhrif á upplifun hennar af fósturmissinum (Thorstensen, 2000). 

Samkvæmt yfirlitsgreinum Brier (2004) og van den Akker (2011) geta langtímaáhrif fósturmissis á 

konur verið alvarleg og skiptir því miklu máli að góð eftirfylgni sé með þeim í einhvern tíma eftir að 

fósturlát er staðfest og/eða fóstrið fjarlægt. Konur sem ræða fósturmissinn við vini, ættingja eða jafnvel 

samstarfsfólk eiga auðveldar með að vinna úr tilfinningunum sínum. Þær uppgötva að þær eru ekki 

einar og geta fundið samsvörun í tilfinningum sínum hjá öðrum sem hafa verið í sömu sporum 

(Adolfsson o.fl., 2004; Corbet-Owen og Kruger, 2001; Rowlands og Lee, 2010; van den Akker, 2011). 

Samkvæmt rannsókn Rowlands og Lee (2010) hjálpaði það konum að ræða við aðra í kringum sig um 

reynslu sína og fengu konurnar aukinn skilning og stuðning frá sínu nærumhverfi. Fyrir þeim var það 

nauðsynlegur þáttur í að jafna sig á fósturmissinum. Að sama skapi þá áttu konurnar erfitt með að 

umgangast þá aðila sem ekki sýndu þeim skilning varðandi hvað þær voru að ganga í gegnum eftir 

fósturmissinn (Rowlands og Lee, 2010). 

3.4.1 Stuðningsþarfir kvenna frá heilbrigðisstarfsfólki 

Samkvæmt rannsóknum Thorstensen (2000) og Athey og Spielvogel (2000) virðast konur óánægðar 

með þá umönnun sem þær fá þegar þær hafa samband við heilbrigðisstofnun og tilkynna blæðingu á 
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fyrsta þriðjungi meðgöngu. Upplifun kvennanna var að blæðingin væri ekki tekin alvarlega, þeim fannst 

þær vanta betri upplýsingar og meiri tíma til að ræða tilfinningar sínar og upplifun. Í þeim tilvikum sem 

um staðfestan fósturmissi var að ræða fannst konunum sem þeirra upplifun og tilfinningar væru ekki 

virtar og að þær væru hluti af færibandavinnu (Athey og Spielvogel, 2000; Thorstensen, 2000). 

Konurnar kunnu að meta ef þær fundu fyrir samúð og næmri umönnun. Einnig vildu þær fá allar 

staðreyndir og hreinskilni í gegnum allt ferlið, þrátt fyrir að um væru að ræða neikvæðar upplýsingar. 

Konunum fannst það vera frekari undirbúningur fyrir framhaldið (Brier, 2004; Thorstensen, 2000).  

Fyrir heilbrigðisstarfsmann getur snemmbúið fósturlát verið léttvægt en kona sem missir fóstur 

upplifir hins vegar sterkar tilfinningar. Hafa þarf í huga að hver kona upplifir fósturmissinn á sinn 

einstaka hátt og geta viðbrögðin verið ólík, allt frá því að konunni sé létt og í það að konan lokar sig af 

í sorg, kvíða og þunglyndi. Þetta þurfa heilbrigðisstarfsmenn að vera meðvitaðir um og meta hverja 

konu fyrir sig með því að hlusta á upplifun hennar og vangaveltur. Á þann hátt er hægt að mæta hverri 

konu þar sem hún er stödd (Abboud og Liamputtong, 2005; Corbet-Owen og Kruger, 2001; Côté‐

Arsenault og Morrison‐Beedy, 2001).  

Vegna óþæginda sem fylgja fósturláti, eins og kviðverkir og blæðing, getur konan verið viðkvæmari 

en ella fyrir viðmóti heilbrigðisstarfsmanna. Fyrir utan líkamlegu einkennin gæti hún upplifað hræðslu 

og óöryggi sem hefur áhrif á skynjun hennar. Það sem er sagt við konuna og hvernig viðmót 

heilbrigðisstarfmannsins er getur haft djúpstæð áhrif í framhaldinu. Þrátt fyrir að konum hafi verið sýnd 

tilheyrandi virðing þá hefur það sýnt sig að þær hafa oft neikvæða upplifun af heilbrigðisstarfsfólki í 

þessu ferli (Adolfsson o.fl., 2004). Það besta sem heilbrigðisstarfsmaður getur gert fyrir konu sem 

missir fóstur er að hlusta á hana og virða hennar upplifun og tilfinningar. Tala opinskátt um hvað er að 

gerast, hverju konan megi búast við á næstu dögum/vikum og leitast við að svara spurningum hennar. 

Í flestum tilfellum hefur konan mikla þörf fyrir að fá því svarað af hverju hún missti fóstrið og hvort hún 

muni aftur missa fóstur. Það hefur sýnt sig að þögn og þöggun í þessum aðstæðum er ekki góð á 

þessum tímapunkti og virðist vera eitt af því sem situr mikið í konum eftir þessa reynslu (Adolfsson 

o.fl., 2004).  

Í fyrrgreindri rannsókn Adolfsson og félaga (2004), þar sem rætt var við 15 konur sem höfðu misst 

fóstur fyrir 14. viku meðgöngu, kemur meðal annars fram að konurnar vilja að sorg þeirra og vanlíðan 

sé tekin alvarlega. Það skiptir konurnar miklu máli að fá að ræða við fagaðila sem skilur þær og svarar 

spurningum þeirra. Hvert einasta samtal sem þær eiga við fagaðila gefur þeim nýja sýn á aðstæðurnar 

og getur hjálpað þeim að aðlagast því að hafa misst fóstur. Konur gleyma aldrei fósturláti og hefur sá 

stuðningur sem þær fá mikil áhrif á hvernig þessi reynsla verður að lokum, hvort þær geti lifað með 

henni eða hvort þetta mun ávallt reynast þeim erfið lífsreynsla (Adolfsson o.fl., 2004). Svipaðar 

niðurstöður komu fram í rannsókn Rowlands og Lee (2010) þar sem rætt var við níu konur á aldrinum 

35-42 ára sem höfðu misst fóstur á síðastliðnum tveimur árum. Þar kom fram að meirihluti kvennanna 

töluðu um slæma reynslu af heilbrigðisstarfsfólki á þeim tíma sem þær misstu fóstur. Konunum fannst 

þær ekki fá nægjanlegar upplýsingar, meðal annars um fósturmissinn, en einnig um framtíðina og 

hvort fósturmissirinn hefði áhrif á getu þeirra til að eignast börn síðar. Konurnar töluðu um særandi 

athugasemdir frá læknum og fannst vanta alla samúð í umönnun á meðan þær voru á spítalanum.  
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Í samantekt Stratton og Lloyd (2008), sem hafði að markmiði að skoða rannsóknir sem höfðu 

skoðað upplifun kvenna af heilbrigðisþjónustu vegna fósturmissis, varð til listi yfir þau atriði sem 

konurnar töldu miður hafa farið á heilbrigðisstofnun (sjá töflu 1). Til viðbótar við þennan lista kom fram 

að konur óskuðu eftir að fá endurkomutíma hjá lækni til að ræða frekar um ástæður fósturmissisins, 

áhættuna á því að missa aftur fóstur, ýmis atriði varðandi líkamlega heilsu og til að meta andlega líðan 

eftir fósturmissinn. 

Tafla 1. Neikvæð upplifun inn á heilbrigðisstofnun 

1. Að gera lítið úr blæðingunni og/eða gera lítið úr fósturmissinum, finnast það vera léttvægt 

(Thorstensen, 2000). 

2. Að fá ekki nægjanlegar upplýsingar hvort heldur læknisfræðilegar upplýsingar eða 

upplýsingar um stuðningshóp/a (Corbet-Owen og Kruger, 2001; Thorstensen, 2000). 

3. Fá engar eða ófullnægjandi upplýsingar um hvað olli fósturlátinu. En þetta er talið eitt af 

því sem allir vilja fá svör við en enginn fær upplýsingar varðandi það. Þó þarf að hafa í 

huga að oftast er ekki hægt að gefa svör við þessu (Corbet-Owen og Kruger, 2001; 

Nikčević, 2003). 

4. Að framkvæma hreinsun úr legi er eins og færibandavinnu (Thorstensen, 2000). 

5. Engin samúð og jafnvel særandi athugasemdir eins og „þú getur alltaf eignast annað 

barn“, en konur upplifðu það mjög illa og særandi (Corbet-Owen og Kruger, 2001; Evans, 

2012). 

6. Innlögn á deild sem hentar ekki aðstæðum eins og sængurlegudeild þar sem er fullt af 

börnum (Evans, 2012). 

 

Eitt af hlutverkum heilbrigðisstarfsmanna ætti að vera að fylgja konunni eftir, kanna hvernig 

félagsleg staða hennar er og gæta þess að hún sé ekki að einangra sig. Enda hafa rannsóknir sýnt að 

konur sem eru í mjög litlum félagslegum tengslum, hvort heldur við maka eða aðra eftir fósturmissi, eru 

í meiri hættu á að þróa með sér alvarleg sorgarviðbrögð (van den Akker, 2011). Stratton og Lloyd 

(2008) settu fram sex atriði í ljósi samantektar sinnar sem þeir töldu vera gagnleg fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk að hafa í huga þegar það sinnir konum eftir fósturmissi (sjá töflu 2). 

Tafla 2. Sex þemu fyrir heilbrigðisstarfsfólk 

 Að heilbrigðisstarfsmaður sem sinnir konunni sé styðjandi, vel upplýstur og sýnir 

hluttekningu. 

 Almennt mat. 

 Miðli upplýsingum. 

 Fylgi konunni eftir með símtali síðar. 

 Áhættumat. 

 Veiti aukinn stuðning í síðari meðgöngu. 
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Sálfélagslegar rannsóknir hafa sýnt að fósturmissir getur haft alvarlegar afleiðingar á líðan kvenna. 

Aftur á móti er lítið til af rannsóknum sem skoða áhrif sálfélagslegs stuðnings á líðan kvenna eftir 

fósturmissi (Nikčević, 2003).  

Nikčević, Tunkel og Nicolaides (1998) gerðu rannsókn meðal 204 kvenna, sem allar höfðu misst 

fóstur við 10.-14. viku meðgöngu, til að kanna áhuga þeirra á því að fá eftirfylgd eftir fósturmissinn. 

Annað markmið rannsóknarinnar var að meta hvort slík þjónusta hefði langtíma áhrif á andlega líðan 

kvennanna. Rannsóknin leiddi í ljós að 92% af konunum hefðu viljað fá einhverja eftirfylgd en af þessu 

úrtaki fengu um 30% óformlega eftirfylgd eftir fósturmissinn. Niðurstaðan sýndi ekki marktækan mun á 

niðurstöðum úr kvíða og þunglyndisprófi eftir því hvort konan fékk enga eftirfylgd eða óformlega 

eftirfylgd. Ennfremur kom fram að þær konur sem fengu óformlega eftirfylgd og upplifðu að þær hafi 

ekki fengið nægjanlegt tækifæri til að ræða líðan síðan á þeim tímapunkti komu verr út en þær konur 

sem fengu enga eftirfylgd þegar horft var á einkenni kvíða og þunglyndis.  Nikčević og félagar (1998) 

telja að þegar eftirfylgd er veitt þurfi að sinna bæði andlegum og læknisfræðilegum þáttum.  

Í rannsókn Adolfsson, Berterö og Larsson (2006a) var annars vegar lagt mat á áhrifin af faglegri 

endurkomu til ljósmóður og hins vegar áhrif reglubundinnar endurkomu til ljósmóður. Í rannsókninni 

var konum skipt í tvo hópa sem báðir hittu ljósmóður um 21-28 dögum eftir fósturmissinn og svo aftur 

3 mánuðum síðar, þar sem notast var við perintala grief scale (PGS) til að meta sorgina. Faglega 

endurkoman fólst í því að hver heimsókn var um 60 mínútur og í heimsókninni var einblínt á upplifun 

konunnar á fósturmissinum, hvað hún hafði misst og öðlast, við hvern hún geti rætt reynslu sína, þær 

voru spurðar hvernig þeim liði núna og hvernig væri að vera úti á meðal fólks í ljósi óþæginda við að 

sjá þungaða konu og minnast eigin fósturmissis svo eitthvað sé nefnt, einnig var ljósmóðurinni gert að 

sýna mikla hluttekningu. Hópurinn sem fór í reglubundna endurkomu hitti ljósmóður í 30 mínútur og 

byggðist heimsóknin á því að fylgjast með almennri heilsu og hvort einhver líkamleg einkenni 

fósturmissis væru að valda óþægindum, ekki var rætt um andlega líðan konunnar nema að hennar 

eigin frumkvæði. Niðurstaða rannsóknarinnar, sem byggði á PGS kvarðanum, sýndi að þær sem fóru í 

faglega endurkomu hjá ljósmóður upplifðu 30% minni sorg en þær sem fóru í reglubundna endurkomu, 

reyndist þetta ekki vera tölfræðilega marktækur munur. Niðurstaðan var því að fagleg eftirfylgd væri 

ekki nauðsynleg öllum konum sem missa fóstur á fyrsta þriðjungi meðgöngu. Þrátt fyrir hvað 

rannsóknir segja um nauðsyn þess að veita konum eftirfylgd eftir fósturmissi þá hefur notkun hinna 

ýmsu mælitækja, eins og PGS, ekki getað sýnt fram á að það leiði til betri andlegrar líðan. 
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4 Umræða 

Niðurstöður rannsókna um líðan kvenna eftir snemmbúið fósturlát sýna að snemmbúinn fósturmissir 

getur haft margvísleg áhrif á líðan þeirra. Konur upplifa ekki einungis líkamleg óþægindi við fósturmissi 

heldur hefur hann einnig áhrif á andlega líðan þeirra, þar sem fyrir þeim getur fósturmissir táknað lát á 

væntanlegu barni (Adolfsson o.fl., 2004). Ýmis streitumerki geta gert vart við sig í formi sorgar, 

vanlíðunar, sektarkenndar, tómleika, þunglyndis, varnarleysis, sjálfsásökunar, reiði og kvíða 

(Adolfsson o.fl., 2004; Nikčević, 2003; van den Akker, 2011). Töluverðar vangaveltur hafa verið uppi 

um helstu áhættuþætti fyrir miklum og langvarandi sorgarviðbrögðum við fósturmissi. Rannsóknir 

virðast misvísandi og stangast jafnvel á þegar kemur að því að meta hvaða áhrifaþættir eru fyrir 

auknum sorgarviðbrögðum og hættu á þunglyndi. Meðal atriða má nefna meðgöngulengd, erfiðleika 

við að verða barnshafandi, fyrri saga um fósturmissi, viðhorf til meðgöngunnar, stuðningur maka, aðrir 

utanaðkomandi streituvaldar og hvort konan eigi barn fyrir. Meðgöngulengd við fósturmissi skiptir ekki 

höfuðmáli varðandi sorgarviðbrögðin, heldur hvernig konan upplifir meðgönguna og þau tengsl sem 

hafa myndast við fóstrið. Flestir eru þó sammála um að fyrri saga um andleg veikindi er sterkur 

áhættuþáttur fyrir því að konan þrói með sér frekara þunglyndi og/eða kvíðaröskun (Stratton og Lloyd, 

2008).  

Rannsóknir sem tengjast fósturmissi eru frekar nýlegar, bæði þegar kemur að því að skoða fagleg 

vinnubrögð sem og áhrif á konuna. Rannsóknirnar sem gerðar hafa verið eru sjaldan með 

samanburðarhóp þó að höfundur hafi rekist á nokkrar slíkar í yfirferðinni. En einnig má ræða að mikið 

af rannsóknunum innihéldu lítil úrtök og einsleit sem gerir það að verkum að erfitt er að yfirfæra 

niðurstöðurnar yfir á fjöldann. Annað sem gerir það að verkum að erfitt er að komast að einni 

niðurstöðu er hversu ólíkir matskvarðarnir eru sem notaðir eru í rannsóknum til að meta líðan og sorg. 

Þetta gerir það að verkum að samanburður verður ómarkviss. 

Séra Bragi Skúlason (2001) talar um að samfélagið virðist eiga erfitt með að skilja upplifun foreldra 

við fósturlát eða andvana fæðingu, þar sem víða er viðhorfið að „þetta hafi nú eiginlega ekki verið 

barn“, en foreldrarnir hafa aðra upplifun. Viðbrögð foreldranna miðast við að þetta hafi verið barnið 

þeirra þó það hafi verið andvana eða ekki fullburða. Í slíkum tilvikum getur sorg foreldranna jafnast á 

við þá sorg sem foreldrar upplifa við að missa barn sem leiðir til mikils sársauka sem tekur tíma að 

vinna úr, þrátt fyrir að tilhneigingin í samfélaginu sé að „hristi þetta af sér“ og halda áfram þar sem frá 

var horfið (Bragi Skúlason, 2001). Á seinni hluta níunda áratugarins, jókst umræða á Íslandi og 

almenn vitund um að bæta þurfti stuðning við þá sem misstu börn í andvana fæðingum eða skömmu 

eftir fæðingu. Þá hófst aukið samstarf milli starfsfólks Kvennadeildar Landspítalans og 

sjúkrahúspresta. Í framhaldinu jukust fyrirspurnir frá foreldrum sem misstu fóstur og óskaði 

Kvennadeild Landspítalans eftir því að þeim foreldrum væri einnig sinnt. Til að byrja með var um að 

ræða fáa foreldra en fjöldi þeirra hefur aukist mjög á síðustu árum. Foreldrunum var umhugað um að 

lífið sem var í móðurkviði, en endaði á fósturskeiði, væri sýnd virðing og það fengi hvíld í vígðri mold. 

Þann 17. september 1994 var vígður fósturreitur sem er duftreitur þar sem fóstur á tímabili 12.-22. viku 

meðgöngu er greftrað ef þess er óskað. Þar er einnig minnisvarði og einu sinni á ári er haldin 

minningarathöfn vegna fósturláta í Bænahúsinu í Fossvogi (Bragi Skúlason, 2001).  
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Hér á landi er engin fagleg eftirfylgd með konum sem missa fóstur snemma á meðgöngunni og er 

það undir konunum komið að leita stuðnings. Vefurinn http://www.ljosmodir.is/ er íslenskur 

fræðsluvefur hannaður til að leiðbeina konum á barneignaraldri með allt sem kemur að meðgöngu, 

fæðingu og sængurlegu. Vefurinn er fræðsluvefur á vegum Ljósmæðrafélags Íslands þar sem 

upplýsingarnar byggja á gagnreyndum heimildum. Inná þessari síðu eru upplýsingar fyrir konur sem 

hafa misst fóstur og ýmislegt annað sem gott er að fá upplýsingar um. Á vefnum er foreldrum meðal 

annars bent á að hafa samband við ljósmóður ef þörf er á frekari stuðningi eða þjónustu í kjölfar 

fósturláts. Í þeim tilvikum sem þörf er á frekari aðstoð en ljósmóðir veitir þá getur ljósmóðirin aðstoðað 

foreldra við að komast í samband við fæðinga- og kvensjúkdómalækni, heimilislækni, félagsráðgjafa, 

sálfræðing eða geðlækni (Fræðsluvefur Ljósmæðrafélags Íslands, 2003).  

Vöntun á viðurkenningu vegna snemmbúins fósturmissis hefur áhrif á konur. Samkvæmt þeim 

rannsóknum sem skoðaðar hafa verið er sú þjónusta sem konur fá mismunandi og í flestum tilfellum er 

upplifunin slæm (Athey og Spielvogel, 2000; Thorstensen, 2000). Þessu til frekari stuðnings má nefna 

að samkvæmt rannsókn Adolfsson og Larsson (2006b) upplifðu konur sem fengu faglegt eftirlit frá 

ljósmóður eftir fósturmissi, þar sem notast var við PGS, 30% minni sorg þremur mánuðum eftir 

fósturmissinn heldur en konur sem fóru í almennt eftirlit. Ennfremur staðfesta rannsóknir á PGS að 

sorgin dvínar yfir tveggja ára tímabil og á það við hvort heldur um snemmbúinn fósturmissi eða 

fósturmissi síðar á meðgöngunni er að ræða. Félagslegur stuðningur frá vinum og fjölskyldu sem og 

ánægja í hjónabandi/sambandi hafði í flestum tilfellum jákvæð áhrif á sorgina með því að lækka stigin í 

PSG kvarðanum. Níu rannsóknir, sem skoðuðu einnig andlega heilsu kvenna eftir fósturmissi, sýndu 

að eftir því sem andleg líðan var verri fyrir missinn þeim mun hærri stig komu út úr PGS kvarðanum. 

Má því hafa í huga að andlega heilsa fyrir fósturmissi getur gefið vísbendingu um hvernig viðkomandi 

nær að vinna úr sorginni. 

Framangreint bendir til þess að mikilvægt sé að auka þjónustu innan heilbrigðiskerfisins og gæta 

betur að þeim konum sem missa fóstur snemma. Enda er það svo að konur sem missa fóstur snemma 

virðast í auknum mæli óska eftir þjónustu og eftirfylgni þrátt fyrir að heimildir geta ekki sýnt fram á að 

það skili sér í betri andlegri líðan eða minni sorgarviðbrögðum þegar tekið er mið af niðurstöðum 

rannsókna og útkomu úr rannsóknum sem hafa notað PGS kvarðann (Adolfsson o.fl., 2006a; 

Neugebauer og Ritsher, 2005;  Nikčević o.fl., 1998; Stratton og Lloyd, 2008). Ef horft er til hverjar 

stuðningsþarfir kvenna sem missa fóstur fyrir 12 vikna meðgöngu er, þá er ljóst að þær konur sem fá 

eftirfylgd og hafa þar með tækifæri til að ræða upplifun sína, fá svör við spurningum og staðfestingu á 

líðan sinni, upplifa hina erfiðu lífsreynslu, að missa fóstur, á jákvæðari máta.  
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Ályktanir  

Í ljósi þess hversu mörg fósturlát eru á hverju ári og hversu algengt það er að konur upplifi sig einar í 

sorginni, er mikilvægt að veita konum, sem missa fóstur snemma, aðstoð og eftirfylgni með 

skipulegum hætti. Sú eftirfylgni gæti falist í því að hafa samband við konur sem missa fóstur um það 

bil tveimur vikum eftir fósturmissinn og ræða almennt við þær með það í huga að meta meðal annars 

andlega og líkamlega líðan, svefn, félagslegar aðstæður og næringu.  

Eins og að framan hefur verið greint þá styðja rannsóknir mikilvægi þess að konur sem missa 

fóstur snemma á meðgöngu fái faglega eftirfylgni, jafnvel þótt að sú eftirfylgni leiði ekki til þess að 

fyrirbyggja sorg og sorgarviðbrögð, frekar að minnka þá áhættu að sorgin leiði til geðraskana eins og 

þunglyndis og áfallastreituröskunar. Í ljósi þess að ljósmæður í meðgönguvernd eru yfirleitt fyrsti 

tengiliður við barnshafandi konur þá má ljóst vera að þær eru í lykil aðstæðum til að veita þeim konum 

sem missa fóstur snemma þá mikilvægu eftirfylgni og stuðning sem þær virðist skorta. 

Í ljósi ummæla kvenna um upplifun þeirra af heilbrigðisþjónustu væri það áhugavert rannsóknarefni 

að kanna upplifun kvenna, sem missa fóstur á fyrsta þriðjungi, af heilbrigðisþjónustunni hér á Íslandi 

og hvort þær hafi fengið þann stuðning sem þær vantaði á þeim tíma. 
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Fylgiskjal 1 

Perinatal Grief Scale - PGS 

  



Perinatal Grief Scale 
 

  33 Item Short Version 
 

Lori. J. Toedter, Ph.D, Moravian College 
And 

Judith N Lasker, Ph.D., Lehigh University 
 

 
Scoring Instructions 
 
The total PGS score is arrived at by first reversing all of the items EXCEPT 11 AND 33. 
By reversing the items, higher scores now reflect more intense grief. 
Then add the scores together. The result is a total scale consisting of 33 items with a 
possible range of 33-165. 
The three subscales consist of the sum of the scores of 11 items each, with a possible 
range of 11-55. 
 

Subscale 1  Subscale 2  Subscale 3 
 

Active Grief  Difficulty Coping        Despair 
 
  1   2   9 
  3   4   15 
  5   8   16 
  6   11   17 
  7   21   18 
  10   24   20 
  12   25   22 
  13   26   23 
  14   28   29 
  19   30   31 
  27   33   32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Perinatal Grief Scale 
 

PRESENT THOUGHTS AND FEELINGS ABOUT YOUR LOSS 
 
Each of the items is a statement of thoughts and feelings that some people have 
concerning a loss such as yours. There are no right or wrong responses to these 
statements. For each item, tick the box which best indicated the extent to which you 
agree or disagree with it at the present time. If you are not certain, use the “neither” 
category. Please try to use this category only when you truly have no opinion. 
 
 

  Strongly 
Agree 

Agree Neither 
Disagree 
 or Agree 

Disagree Strongly 
Disagree 

1 I feel depressed 
 

     

2 I find it hard to get along with people 
 

     

3 I feel empty inside 
 

     

4 I can’t keep up with my normal 
activities 

     

5 I feel a need to talk about the baby 
 

     

6 I am grieving for the baby 
 

     

7 I am frightened 
 

     

8 I have considered suicide since the 
loss 

     

9 I take medicine for my nerves 
 

     

10 I very much miss the baby 
 

     

11 I feel I have adjusted well to the loss 
 

     

12 It is painful to recall memories of the 
loss 

     

13 I get upset when I think about the 
baby 

     

14 I cry when I think about him/her 
 

     

15 I feel guilty when I think about the 
baby 

     

16 I feel physically ill when I think about 
the baby 

     

17 I feel unprotected in a dangerous 
world since he/she died 

     

18 I try to laugh, but nothing seems 
funny anymore 
 
 

     



  Strongly 
Agree 

Agree Neither 
Disagree 
 or Agree 

Disagree Strongly 
Disagree 

19 Time passes so slowly since the 
baby died 

     

20 
 

The best part of me died with the 
baby 

     

21 I have let people down since the 
baby died 

     

22 I feel worthless since he/she died 
 

     

23 I blame myself for the baby’s death 
 

     

24 I get cross at my friends and 
relatives more than I should 

     

25 Sometimes I feel like I need a 
professional counsellor to help me 
get my life back together again 

     

26 I feel as though I’m just existing and 
not really living since he/she died 

     

27 I feel so lonely since he/she died 
 

     

28 I feel somewhat apart and remote, 
even among friends 

     

29 Its safer not to love 
 

     

30 I find it difficult to make decisions 
since the baby died 

     

31 I worry about what my future will be 
like 

     

32 Being a bereaved parent means 
being a “Second-Class Citizen” 

     

33 It feels great to be alive 
 

     

 
 



 
 
Appendix 7.    Perinatal Grief Scale 

33 Item Short Version 
 

Lori. J. Toedter, Ph.D, Moravian College 
And 

Judith N Lasker, Ph.D., Lehigh University 
 

 
Scoring Instructions 
 
The total PGS score is arrived at by first reversing all of the items EXCEPT 11 AND 33. 
By reversing the items, higher scores now reflect more intense grief. 
Then add the scores together. The result is a total scale consisting of 33 items with a 
possible range of 33-165. 
The three subscales consist of the sum of the scores of 11 items each, with a possible 
range of 11-55. 
 

Subscale 1  Subscale 2  Subscale 3 
 

Active Grief  Difficulty Coping         Despair 
 
  1   2   9 
  3   4   15 
  5   8   16 
  6   11   17 
  7   21   18 
  10   24   20 
  12   25   22 
  13   26   23 
  14   28   29 
  19   30   31 
  27   33   32 



 
PRESENT THOUGHTS AND FEELINGS ABOUT YOUR LOSS 

 
 

Scoring Tool 
 
 
 

  Strongly 
Agree 

Agree Neither 
Disagree 
 or 
Agree 

Disagree Strongly 
Disagree

1 I feel depressed 
 

1 2 3 4 5 

2 I find it hard to get along with 
people 

1 2 3 4 5 

3 I feel empty inside 
 

1 2 3 4 5 

4 I can’t keep up with my normal 
activities 

1 2 3 4 5 

5 I feel a need to talk about the 
baby 

1 2 3 4 5 

6 I am grieving for the baby 
 

1 2 3 4 5 

7 I am frightened 
 

1 2 3 4 5 

8 I have considered suicide since 
the loss 

1 2 3 4 5 

9 I take medicine for my nerves 
 

1 2 3 4 5 

10 I very much miss the baby 
 

1 2 3 4 5 

11 I feel I have adjusted well to the 
loss 

1 2 3 4 5 

12 It is painful to recall memories of 
the loss 

1 2 3 4 5 

13 I get upset when I think about the 
baby 

1 2 3 4 5 

14 I cry when I think about him/her 
 

1 2 3 4 5 

15 I feel guilty when I think about the 
baby 

1 2 3 4 5 

16 I feel physically ill when I think 
about the baby 

1 2 3 4 5 

17 I feel unprotected in a dangerous 
world since he/she died 

1 2 3 4 5 

18 I try to laugh, but nothing seems 
funny anymore 
 

1 2 3 4 5 



  
 
 

Strongly 
Agree 

Agree Neither 
Disagree 
 or 
Agree 

Disagree Strongly 
Disagree

19 Time passes so slowly since the 
baby died 

1 2 3 4 5 

20 The best part of me died with the 
baby 

1 2 3 4 5 

21 I have let people down since the 
baby died 

1 2 3 4 5 

22 I feel worthless since he/she died 
 

1 2 3 4 5 

23 I blame myself for the baby’s 
death 

1 2 3 4 5 

24 I get cross at my friends and 
relatives more than I should 
 

1 2 3 4 5 

25 Sometimes I feel like I need a 
professional counsellor to help 
me get my life back together 
again 

1 2 3 4 5 

26 I feel as though I’m just existing 
and not really living since he/she 
died 

1 2 3 4 5 

27 I feel so lonely since he/she  
died 

1 2 3 4 5 

28 I feel somewhat apart and 
remote, even among friends 

1 2 3 4 5 

29 Its safer not to love 
 

1 2 3 4 5 

30 I find it difficult to make decisions 
since the baby died 

1 2 3 4 5 

31 I worry about what my future will 
be like 

1 2 3 4 5 

32 Being a bereaved parent means 
being a “Second-Class Citizen” 

1 2 3 4 5 

33 It feels great to be alive 
 

1 2 3 4 5 
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Fylgiskjal 2 

The Perinatal Bereavement Grief Scale 

Let me read you a list of thoughts or feelings you might have had in the past week. Please tell me if 

you felt or thought these things rarely, some of the time, a moderate amount of the time, orm ost of 

the time in the past week 

1. You found yourself walking like a pregnant woman. 

2. You felt as if the baby were still inside of you. 

3. You dreamed you were still pregnant. 

4. you felt physically ill when you thought about the miscarriage. 

5. You felt as if you where still pregnant. 

6. You wanted to hold the baby in your arms. 

7. You found yourself planning things for the baby as though you were still pregnant. 

8. You found it easy to think about things other than the baby. (reversed) 

9. You pattted or held your belly as though you were still pregnant. 

10. You felt as if there were an empty space inside og you. 

11. You longed for the baby. 

12. You felt like wearing maternity clothes. 

13. You wondered whether you would haf had a boy or a girl. 

14. You imagined what the baby would have looked like. 

15. You dreamt about the baby. 
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