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Bakgrund 
 
Att bli mamma innebär för de flesta kvinnor en allomfattande förändring. Att få 

ett barn fyller för många ett djupt och instinktivt biologiskt behov som är det 

naturliga resultatet av mognadsprocessen från barndomen via ungdomen till att bli 

en vuxen människa. Utvecklingen från kvinna till mor kan gå lätt, men för de 

flesta innebär graviditeten och föräldrarollen avsevärda emotionella utmaningar 

(Balaskas, Gordon, 1993, s 45-63). Mot slutet av graviditeten är det naturligt att 

bäva en aning inför förlossningen. Motstridiga känslor är typiska för de här sista 

veckorna. Det är vanligt att känna sig lite nedstämd och kanske också lite fysiskt 

trött på grund av den ökade tyngden. En del kvinnor påstår att ju närmare 

förlossningen de kommer desto mer irriterade är de på graviditeten medan andra 

kvinnor njuter av de här sista veckorna (Kitzinger, 2004). 

 

För många kvinnor är det självklara valet att föda sitt barn på sjukhus. De vill 

kunna förvissa sig om att de har tillgång till den moderna förlossningstekniken. 

De känner sig tryggare när de vet att de blir omhändertagna av människor som är 

utbildade för att hantera eventuella komplikationer. För kvinnor som oroar sig för 

en smärtsam förlossning är det också naturligt att de väljer att föda barn på 

sjukhus där det finns möjlighet till olika typer av smärtlindring (Lidbeck, 1991). 

De finns ett fåtal kvinnor som har en stark önskan att få föda sitt barn i hemmet. 

En kvinna som väljer hemförlossning gör det i regel därför att hon vill föda i en 

välbekant, bekväm icke klinisk miljö, i sitt eget hem som hon har byggt upp 

tillsammans med sin partner. Där känner kvinnan att det är hon själv som 

bestämmer, hon behöver inte iklä sig patientrollen eller rätta sig efter sjukhusets 

regler och bestämmelser. De som förespråkar hemförlossning anser att födandet är 

personligt och intimt samt att det helst bör äga rum i det egna hemmet med så få 

utomstående närvarande som möjligt i en kärleksfull atmosfär. Kvinnan vill att 

barnet ska tas emot utan apparatur och stark belysning. Möjlighet att välja 

hemförlossning är begränsad i Sverige. Andelen planerade hemförlossningar 

uppgår endast till ett par promille (Kitzinger, 2004). 

 

Många av de kvinnor som väljer att föda hemma har en stark tilltro till den egna 

kroppen och anser att födandet är en naturlig process som inte ska störas i onödan. 
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De litar på sin egen instinkt och vill ha kontroll över sin egen kropp. Kvinnorna 

ansåg vidare att hemförlossningen bidrog till att skapa av en känsla av samarbete 

mellan mor och barn. Kvinnorna tror dessutom att barnet påverkas av moderns 

sinnesstämning under födelseprocessen (Sjöblom et al., 2006). I slutet av 1800-

talet skedde så gott som alla förlossningar i hemmet. Endast om kvinnan var 

hemlös kunde hon få föda på sjukhus. Under 1900-talets första hälft förändrades 

bilden. På 1940-talet föddes de flesta svenska barn på sjukhus och Sverige var 

först bland världens högresursländer med en sådan utveckling. Till skillnad från 

exempelvis USA var det i Sverige de övre samhällsklasserna som drev på en 

institutionaliserad förlossningsvård. Att föda på sjukhus ansågs finare och 

barnmorskorna sökte sig till de reglerade arbetstider samt tillgången till kollegor 

som arbetet på sjukhuset innebar. (Balaskas, Gordon, 1993). Säkerhet och risker 

för mor och barn är det mest kontroversiella när det gäller hemförlossningar. I 

översiktsartikeln av Hosmer (2001) har författarna undersökt förekomst och risker 

i samband med hemförlossningar i USA, Storbritannien och Holland. Där 

framkom bland annat att det inte är några ökade risker med att föda barn hemma 

om kvinnan uppfyller de specifika kriterier som ställs. De inkluderar att 

förlossningen är planerad, en välutbildad och erfaren barnmorska, en lågrisk 

patient, adekvat provtagning och etablerad kontakt med ansvarig läkare samt 

möjlighet till snabb transport till sjukhus vid behov. Från år 1990 och fram till 

2005 fanns författningen ”Allmänna råd vid hemförlossning” i socialstyrelsens 

författningsamling. Där stod skrivet att en förväntat normal förlossning kunde ske 

i kvinnans hem med assistans av barnmorska. Där stod också att socialstyrelsen 

avrådde från detta på grund av de ökade risker en hemförlossning medför. 

Författningen har tagits i bort och inte ersatts av någon ny föreskrift ( Lindgren, 

2008). I Stockholms län finns det sedan 2002 möjlighet att få ekonomisk 

ersättning för barnmorska som assisterar vid en planerad hemförlossning förutsatt 

att vissa givna kriterier uppfylls (http://www.sll.se). 

 

Hemförlossning definieras i denna litteraturstudie som en förlossning en kvinna 

under graviditeten planerat för ska ske i hemmet och som startat hemma med 

sammandragningar eller vattenavgång. En planerad hemförlossning kan inom 

ramen för detta arbete vara assisterad av barnmorska eller professionell 

vårdgivare. 
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Syfte 

 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kvinnors upplevelser av 

hemförlossning.  

Frågeställningar  
 
Varför väljer kvinnor att föda hemma? 

Vad upplever kvinnor som föder i hemmet? 

Vilka risker finns och hur uppfattar kvinnorna dessa? 

Finns det kulturella skillnader i synen på hemförlossningar? 

 

Metod 
 
Metoden som använts i detta arbete är en systematisk litteraturstudie inom 

området hemförlossningar. För att hitta relevanta artiklar inom området har ett 

bibliografiskt sökningssätt inom olika databaser använts (jfr Polit & Beck, 2008, s 

105-134). Relevant litteratur inom ämnet har använts som referenser. De 

databaser som artiklarna erhölls ifrån var Pubmed och Cinahl. Databasen MeSH 

användes för att få fram passande sökord inom ämnet.  Manuell ökning 

 

Inklusions och exlusionskriterier 

Inklusionskriterierna för studien var artiklar skrivna på engelska och svenska 

språk, inte äldre än 5 år och skulle fokusera på hemförlossningar. Exkluderade 

artiklar var de som enbart berörde förlossningar på sjukhus samt de artiklar som 

inte svarade mot syftet. 

 

Tabell 1. Litteratursökning i databaser 2009-05-11. 

Sökord Pubmed  
Antal träffar 

Cinahl 
Antal träffar 

Urval Utvalda 
träffar 

Home delivery 1438 879   

Home birth 1116 727   

Maternal 

satisfaction 

692 287   

Experience 75884 26042   
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Home delivery 

OR Home birth 

AND Maternal 

satisfaction 

39 18 17 6 

Home delivery 

OR Home birth 

AND 

Experience  

213 182 22 9 

Litteratursökning med Booleska sökoperatörer där AND, OR och NOT kombinerar söktermer (Jfr. 

Willman & Stoltz, 2002, s. 62). 

 

Bearbetning 

Bearbetning har genomförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s 16-17) i tre faser. 

Fas 1 

En första bedömning utfördes genom att läsa igenom 39 abstrakt för att slutligen 

välja ut de 15 artiklar som skulle granskas mer ingående. Vetenskapliga artiklar 

som valdes bort var antingen av låg kvalitet eller uppfyllde inte kraven för studien 

beträffande syfte och frågeställningar. 

Fas 2 

De vetenskapliga artiklarna klassificerades enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s 15–16). I 

denna fas sparades i första hand de artiklar som var intressanta för fortsatt 

granskning. Inklusions- och exklusionskriterierna var hela tiden vägledande för 

relevansen. I denna fas sparades 15 artiklar för vidare granskning. För att få fram 

ytterligare artiklar gjorde vi en manuell sökning. Denna resulterade i tre artiklar 

som motsvarade syftet. 

Fas 3 

Slutligen har den vetenskapliga kvalitén granskats enligt tabell 2 och 3 i bilaga 2 

och med hjälp av granskningsmall i bilaga 1. Bedömningen har dokumenterats 

och redovisas i bilaga 3. Studier med låg kvalitet (två) har uteslutits. För att 

underlätta analysen har en enkel och klar strukturering av innehållet genomförts. 

Strukturen har sitt ursprung i insamlade data och är framställd så att data lyfts 

fram och tydliggörs (jfr Forsberg & Wengström, 2003, s 141).  
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Kvalitetsvärdering 

Klassificering av studier: 

Klassificering har utförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s 15-16) och har indelats i 

följande grupper: 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där man 

gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper.  

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

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig 

fördelning. 

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

hjälp av exempelvis journalhandlingar. 

 

Kvalitativ omvårdnadsforskning har enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s 15-16) en lång 

tradition. Kvalitativa studier har därför ingått i studien. I denna typ av studie 

analyseras data som insamlats genom intervjuer, berättelser eller observationer. 

Detta i syfte att fördjupa förståelsen för studerade fenomen, till exempel 

personens upplevelser och erfarenheter. Förutom klassificering har studiernas 

vetenskapliga kvalitet värderats enligt en tregradig skala; hög vetenskaplig (I), 

medel (II), eller låg vetenskaplig kvalitet (III). 

 

Analys 

Utvalda artiklar analyserade vi enligt metoden i en innehållsanalys. Arbetssättet i 

en innehållsanalys är att på ett systematiskt sätt och i viss ordning granska och 

klassificera data för att kunna identifiera mönster och teman. Först läste vi 

artiklarna noggrant var för sig och sedan gemensamt för att korrekt uppfatta 

innehållet. Gemensamma mönster som återkom i de olika artiklarna delades sedan 

in i kategorier och subkategorier som beskrev innehållet och utgör resultatet av 

vår litteraturstudie. Analysmetoden som används består av en manifest 

innehållsanalys vilket innebär att en analys av direkt synliga mönster i artiklarna 

synliggörs. Vidare så struktureras ett ramverk upp för att kunna presentera kärnan 

i resultaten (Forsberg & Wengström, s 145-147). 
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Etiska överväganden 

För att kunna genomföra en litteraturstudie bör varje författare fundera och 

reflektera över vilka etiska övervägande och koder som är vedertagna. Etiska 

övervägande vid systematiska litteraturstudier bör göras beträffande urval och 

presentation av resultat. Studien ska vara neutral och då det är oetiskt att 

presentera enbart de artiklar som stöder forskarens egen åsikt (Forsberg & 

Wengström, 2008, s 77). I samtliga artiklar som vi inkluderat i vår litteraturstudie 

har ett etiskt resonemang förts. 

 

 Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 16 artiklar fördelat på sju utförda med 

kvalitativ metod och nio artiklar där kvantitativa metoder tillämpats. En av 

artiklarna hittades genom manuell sökning. Studierna har utförts i följande länder 

Australien, Belgien, Canada, Holland, Sverige, USA och Tanzania. Vår analys 

resulterade i fyra kategorier och sex subkategorier. 

 

Kvinnor som väljer hemförlossning 

Under denna kategori presenteras två subkategorier, livsstil och tillit.  

 

Livsstil 

I en studie av Lindgren, Hildingsson, Rådestad (2005) framkom fem olika skäl till 

att en kvinna väljer att föda hemma, kvinnan kände förtroende för sin egen 

förmåga att föda barn. Hon litade på sin egen intuition och kände tillit till såväl 

barnmorskan som sin partner. Kvinnor som födde hemma ansåg också att det var 

viktigt att vara väl förberedd såväl fysiskt som psykiskt. I en annan studie av 

Boucher (2009) framkom att de vanligaste skälen till att vilja ha en 

hemförlossning var att undvika onödiga inblandningar av läkemedel. En tidigare 

negativ sjukhusupplevelse, känslan av mer kontroll, ökad trygghet i familjär miljö 

samt bra självförtroende inför förlossningen var andra skäl att föredra 

hemförlossning. Longworth, Ratcliffe och Boulton (2001) redovisar att kvinnor 

vid hemförlossning värdesätter kontinuitet med barnmorskan, hemlik miljö och 
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mer medbestämmande under förlossningen. I en studie av Christiansen och 

Bracke (2007) framkom det kvinnor som hade planerat för en hemförlossning var 

med tillfreds med sin upplevelse än de kvinnor som planerade för en förlossning 

på sjukhus. Hildingsson, Lindgren, Haglund och Rådestad (2005) har undersökt 

vilka karaktärsdrag som är utmärkande för svenska kvinnor som väljer 

hemförlossning. Kvinnor som födde hemma hade sannolikt fyra barn eller flera, 

kvinnan var född i ett europeiskt land utanför Sverige, familjeinkomst under 

medel, arbetade inte utanför hemmet, har hög utbildning och är äldre än 35 år. 

Dahlen, Barclay och Homer (2008) studerade upplevelsen hos förstföderskor 

oavsett födelseplats. De kom fram till att dessa kvinnor hade liknande upplevelser 

av att föda barn första gången. Alla regerade de för det okända, när förlossningen 

startade valde kvinnorna att ta olika ansvar inför förlossningen. Vissa kvinnor 

reagerade med att följa med i kraften av att föda och vissa kvinnor föredrog att 

överlämna ansvaret och få direktiv av barnmorskan. Studien visade vidare att 

kvinnor som födde hemma var aktivare och mer självständiga i födelseprocessen. 

Hildingson et al. (2006) beskriver i sin studie att kvinnorna som födde hemma 

hade en hälsosam livsstil och var friska.  

 

Tillit 

Sjöblom, Nordström och Edberg (2005) beskriver kvinnors upplevelser av 

hemförlossningar i Sverige. Det som framkom i deras studie var att dessa kvinnor 

upplevde tillit till sin egen kropp och förmåga att föda. De upplevde vidare att de 

stöd som gavs i samband med förlossningen var på deras egna villkor. Tryggheten 

som det egna hemmets miljö gav var betydelsefull. I en studie av Johnson, 

Taralyn, Callister, Freeborn, Beckstrand och Huender (2007) framkom det att 

kvinnor som genomgått en hemförlossning upplevde mer kontroll och de hade en 

känsla av självförverkligande och medbestämmande i födelseprocessen. Smärtan 

upplevdes normal och som en naturlig del av förlossningsprocessen. Vidare 

upplevde de att barnmorskans stöd var viktigt och ansåg att relationen med denne 

blev nära och intim. Hemmet sågs som en bekväm och säker plats för barnets 

födelse, en plats där kvinnan kände kontroll över sin egen kropp och 

omgivningen. Förloppet kunde ske mer naturligt och fridfullt utan yttre störande 

influenser. Samtidigt kändes det bra att sjukhuset fanns i närheten i fall det skulle 

bli nödvändigt. I Borques och Wiegers (2005) studie jämfördes upplevelser hos 
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kvinnor med okomplicerade förlossningar i hemmet och på födelseklinik. 

Resultatet visade att de som födde barn hemma upplevde mindre smärta önskade 

mindre smärtlindring, ansåg att de kände barnmorskan bättre och bedömde sin 

förlossning mer positiv. 

 

Positiva upplevelser 

I en studie av Janssen, Carty och Reime (2006) jämfördes upplevelser hos en 

grupp canadensiska kvinnor som planerade för en hemförlossning med en grupp 

kvinnor som planerade för en sjukhusförlossning. Studien visade att de som 

planerat hemförlossning och sedan genomfört den var mer nöjda än de som 

planerat för en förlossning på sjukhus. Överlag var båda grupperna nöjda med sin 

förlossningsupplevelse, dock var de som ingick i gruppen som fött hemma något 

mer tillfreds med sin upplevelse. Generellt upplevde båda grupperna en känsla av 

medverkan i födelseprocessen. De kvinnor som valt att föda hemma uppgav att de 

kände sig kompetenta, ansvariga, säkra, avslappnade, segrande, nöjd med sitt 

beteende samt öppna och mottagliga för upplevelsen. Kvinnor som planerat för att 

föda på sjukhus kände sig oftare maktlösa, besvärliga och osäkra. Vidare 

upplevde kvinnorna i denna grupp sig oförmögna, rädda, trängda och ängsliga. De 

visste inte vad som väntade från en stund till en annan samt de kände motstridiga 

känslor inför det som skedde och kände inte att de hade kontroll över sin situation. 

I en liknande studie av Christiaens och Bracke (2007) som även den jämför 

kvinnors upplevelser av plats och barnafödande framkommer det liknande resultat 

det vill säga att överlag är kvinnor som valt att föda hemma mer nöjda med hela 

upplevelsen. 

 

Vilka risker finns och hur uppfattar kvinnorna dessa? 

Under denna kategori presenteras tre subkategorier, upplevelse av risk, hantering, 

överföring till sjukhuset. 

 

Upplevelse av risk 

I en studie av Lindgren, Hildingsson och Rådestad (2005) beskrivs föräldrars 

uppfattning om risker i samband med hemförlossningar. Det framkom att 

föräldrarna, trots att de var medvetna om riskerna, hade en grundläggande tro på 
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kvinnans förmåga att själv genomföra förlossningen. Det förväntade positiva med 

att föda sitt barn hemma övervägde de eventuella riskerna. 

 

Hantering av risker 

Lindgren, Rådestad, Christensson, Wally-Bystrom och Hildingsson (2008) 

beskriver kvinnors uppfattning om risker i samband med hemförlossningar samt 

deras strategier för att hantera dessa. Det framkom att kvinnor som planerar att 

föda hemma överväger riskerna men undviker att tala med någon professionell 

vårdgivare om detta. Då studiens material analyserats framkom två kategorier. 

Den ena kategorin bestod av värsta sortens scenario att barnet skulle avlida eller 

livshotande komplikationer för kvinnan och den andra kategorin var avståndet till 

närmsta sjukhus. Kvinnor berättade att de undvek att prata med någon 

professionell vårdgivare, de angav att de inte ville bli konfronterade eller 

ifrågasatta angående sitt beslut. De valde istället att prata med sin partner eller 

med sin hemförlossningsbarnmorska. Som ytterligare strategi sökte de egen 

information på Internet. 

 

Överföring till sjukhus 

Trots att en kvinna har planerat för att en hemförlossning ska ske så är det inte 

alltid säkert att det blir så. I en studie av Lindgren, Hildingsson, Christensson och 

Rådestad (2008) redovisar de olika orsaker till att en planerad hemförlossning får 

avslutas på sjukhus. Det vanligaste skälet till en överflyttning var att värkarbetet 

inte framskred, det andra vanligaste skälet var att den involverade barnmorskan 

inte hade möjlighet att närvara. Andra orsaker till överflyttning var blödning, att 

fostret låg i ogynnsamt läge, stressat foster, mekonium i fostervattnet, önskan om 

smärtlindring hos kvinnan eller att kvinnan upplevde oro. Resultatet i en studie av 

Christiaens, Gouwy och Bracke (2007) visar att de kvinnor som har genomfört en 

hemförlossning hade en högre tillfredställelse än de kvinnor som fött på sjukhus. 

Men i de fall som en överflyttning blev aktuell visade det sig istället att 

tillfredställelsen sjönk kraftigt och dessutom blev lägre än hos de kvinnor som 

planerade för en sjukhusförlossning. 
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Finns kulturella skillnader i synen på hemförlossning? 

I en studie av Johnson et al (2007) beskriver författarna att det finns kulturella 

skillnader i synen på barnafödande. I USA ser man på barnafödandet som en 

högteknologisk process med rädsla för potentiella risker. I Holland ses 

barnafödandet av många som en naturlig process med låga risker och som en 

normal del av livet. I en studie av Mbaruku, Msambichaka, Galea, Rockers och 

Kruk (2009) var skälen hos kvinnor i Tanzania till att inte föda på sjukhus brist på 

transport, makens inställning samt kulturella traditioner och åsikter. I motsats till 

tidigare inkluderade studier visade denna på att kvinnor som födde på sjukhus var 

mer nöjd med sin upplevelse än de som födde hemma. Otis och Brett (2008) 

undersökte vilka faktorer som hindrande bolivianska kvinnor att vända sig 

sjukhuset i samband med sin förlossning. De faktorer som framkom var 

otillräckliga resurser, politik och kulturella aspekter. Hildingsson, Waldensström 

och Rådestad (2003) har i en studie undersökt svenska kvinnors intresse av att 

föda hemma. Det framkom att om kvinnor hade möjlighet att välja fritt vart det 

skulle föda sitt barn skulle hemförlossningar vara tio gånger så vanliga och de 

tjugo största sjukhusen skulle behöva en speciell födelseklinik det vill säga en 

ABC klinik. (En ABC klinik är en klinik som är speciellt utformad för att möta 

och ta hand om kvinnor under deras graviditet, förlossning samt eftervård.) På en 

ABC klinik lär kvinnan känna ett team av barnmorskor varav någon är med på 

förlossningen. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie har varit att belysa kvinnors upplevelse av 

hemförlossningar. Metoden inkluderade ett bibliografiskt sökningsätt i två olika 

databaser, pubmed och cinahl samt en manuell sökning på relaterade artiklar. De 

sökord som användes var relevanta för syftet. Inledningsvis valde vi att begränsa 

sökningen till artiklar skrivna de senaste tio åren, då det gav ett så stort material 

att hantera valde vi att minska sökningen till de senaste fem åren. Som ytterligare 

begränsning valde vi endast svenska och engelska artiklar då vi endast behärskar 

dessa språk. Dock fick vi inga träffar på artiklar skrivna på svenska. Då ämnet 

hemförlossningar är sparsamt studerat kommer sex stycken från samma 

forskargrupp Hildingsson/Lindgren som forskat inom området. 
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Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av hemförlossning. 

Fyra huvudkategorier samt fem subkategorier framträdde i den utförda analysen 

av inkluderade studier, dessa utgör huvudfynden av resultatet. Det framkom att 

kvinnor som fött barn i hemmet föder fler barn, är oftare födda i ett annat 

europeiskt land än Sverige och yrkesarbetar i mindre utsträckning än kvinnor som 

föder på sjukhus. Dessa kvinnor ser födandet som en naturlig process och har en 

stark tilltro till den egna kroppen och dess förmåga. Vidare framkommer det att 

kvinnor har en stark önskan i att vara delaktiga i sin förlossningsprocess. Aaron 

Antonovsky (1996) anser att människor har olika förutsättningar att klara av och 

hantera olika situationer. Författaren beskriver sin teori om KASAM som innebär 

känsla av sammanhang. Denna innefattar begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Vår uppfattning är att dessa faktorer är speciellt viktiga för 

kvinnor som väljer att föda hemma. Antonovsky (1996) definierar begriplighet 

som hur personen upplever inre och yttre stimuli dvs. att ha insikt och förmåga att 

kunna förstå vad som händer i den yttre och den inre världen. Hanterbarhet 

definieras av vad personen kan tänkas ha för resurser till sitt förfogande och hur 

denne tacklar de krav som ställs vid påfrestningar. Meningsfullhet är vad som är 

viktigt i ens persons liv, att finna glädje i det man gör (Antonovsky, 1996). I 

kategorin där kvinnors positiva upplevelser belyses framträdde att de som födde 

hemma var överlag tillfreds med sin förlossningsupplevelse. Kvinnor som väljer 

en hemförlossning väljer dessutom att ta ett stort ansvar i sin födelseprocess. 

 

Vi uppfattar att kvinnor till viss del är medvetna om riskerna i samband med 

hemförlossning och en eventuell överflyttning till sjukhus. De risker som skulle 

kunna uppstå är samma som vid en sjukhusförlossning. Det som är det största 

hotet är att det inte finns samma resurser som på sjukhuset. För dessa kvinnor ses 

födandet som en naturlig process som inte bör störas i onödan med teknisk 

apparatur och mediciner. De är trots detta medvetna om att de förekommer risker 

och för att hantera dessa väljer de som en strategi att undvika att prata med någon 

professionell vårdgivare och pratar istället med en nära anhörig. För att få 
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genomföra en hemförlossning och få den bekostad av sitt landsting är det många 

kriterier som ska vara uppfyllda. Dessa kriterier har vi med som en bilaga från 

Stockholms läns landsting. I en översiktsstudie av Pang, Heffelfinger, Huang, 

Benedictti och Weiss (2002) ifrågasätts kvaliteten på riskbedömningar i USA. 

Den visar att det finns tydliga brister i definition på hemförlossningar vilket 

medför att riskbedömningen inte är pålitlig. I studien diskuteras riskbedömningen 

samt barndödligheten. De som har gjort studien anser att det är en dubbelt så stor 

risk för barndödlighet i samband med hemförlossning jämfört med förlossning på 

sjukhus. Det framkommer att det finns många skilda uppfattningar kring ämnet 

hemförlossningar och risker. I en studie av de Jonge et al (2009) har författarna 

undersökt och jämfört barndödlighet samt barnsjuklighet hos en stor grupp 

kvinnor med lågriskförlossningar i Holland. De jämförde kvinnor som planerat för 

en hemförlossning mot kvinnor som planerat för en sjukhusförlossning. Resultatet 

som framkom av studien var att det inte fanns några signifikanta skillnader vad 

det gäller ökade risker för barn som föds hemma jämförelsevis med de barn som 

föds på sjukhus. Förutsatt att kvinnan får tillgång till mödravård och en 

välutbildad barnmorska som kan bistå under förlossningen samt tillgång till 

transport i de fall det skulle bli nödvändigt. Vi anser att de kvinnor som har 

önskemål att föda hemma bör få adekvat information angående de risker som kan 

uppstå. Väljer kvinnan att föda hemma bör hon ha rätt till stöd under såväl 

graviditet som förlossning. Under kategorin kulturella skillnader framkom 

olikheter i såväl synen som tradition när det gäller hemförlossningar. I USA ses 

förlossning till stor del som en högteknologisk process medan det i Holland är en 

naturlig del av livet och hemförlossningar är betydligt vanligare. I Bolivia är det 

en stark tradition att föda hemma och samtidigt långt till närmaste sjukhus vilket 

säkerligen bidrar till att hemförlossningar är normen. I Tanzania är det också en 

stark tradition att föda barn hemma. Anledningarna till detta anges vara brist på 

transport, inrådan av maken samt att det finns speciella hjälpkvinnor som är 

utbildade för att bistå en förlossning i hemmet. Vår gemensamma uppfattning 

efter vi analyserat materialet är att val av födelseplats är något av I-landsfråga. Vi 

tror vidare att kvinnor i U-land med begränsade val och resurser inte har samma 

möjligheter. Även om de har en större tilltro till sjukvård än kvinnor i 

västerlandet, ges de ingen valmöjlighet till att välja om de exempelvis vill föda på 

sjukhus istället för hemma. 
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Slutsats 

Vi har genom en systematisk litteraturstudie försökt belysa kvinnors upplevelser 

av hemförlossningar. Analysen av vår studie visar att kvinnorna ofta upplever 

tillfredställelse med sin förlossningsupplevelse. Vi anser att om dessa kvinnor ges 

stöd och respekt i sitt beslut så kanske det skulle ha lättare att tala om eventuella 

funderingar och risker i samband med graviditet och förlossning. Hur människor 

agerar och hanterar situationer är mycket individuellt, det är därför viktigt att 

vårdpersonalen anpassar omvårdnaden efter den enskilde kvinnans behov och 

önskningar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
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N= 735 
(N=21)  
Kvinnor med 
hemförlossning 
som förflyttats till 
sjukhus 

Frågeformulär 
 

Det vanligaste skälet till 
överflyttning var att 
förlossningen inte gick 
framåt. Det andra var att 
barnmorskan inte var 
tillgänglig. Det tredje att 
kvinna spricker mer än 
normalt. Ogynnsam 
bjudning av barnet. 
Stressat foster. Mamman 
känner sig ängslig. 
Mekonium i fostervattnet. 
Kvinnors behov av 
smärtlindring.  
 

Hög 

Lindgren, H et al. 
(2005). Sverige. 

A Swedish interview 
study: parent’s 
assessment of risk in 
home births. 

Att beskriva 
föräldrars 
uppfattningar av 
upplevda risker i 
samband med 
hemförlossningar. 

Kvalitativ, Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

N=5  
(N=0) 
Par som planerat 
för en 
hemförlossning. 
 

Fenomenologisk 
metod. 

Även om föräldrarna var 
medvetna om riskerna 
med en hemförlossning så 
hade de en grundläggande 
tro på kvinnans förmåga 
att själv genomföra 
förlossningen. De 
förväntade positiva med 
att föda sitt barn hemma 
övervägde de ev. riskerna. 

Hög 



 
 

Longworth, L et 
al. 
(2001). 
Storbritannien. 

Investigating 
women’s 
preferences for 
intrapartum care: 
home versus 
hospital birth 

Studera processen 
att aktivt välja 
förlossningsplats, 
hemma eller på 
sjukhus 

Kvalitativ 
deskriptiv 

N= 48 
(N=0) 
 

Focusgrupper, 
innehållsanalys  
 

Huvud dragen hos kvinnor 
som har 
sjukhusförlossning skiljer 
sig mot  kvinnor som 
föredrar hemförlossning. 
Kvinnor vid 
hemförlossning 
värdesätter kontinuitet 
med barnmorskan, 
hemlikmiljö och mer 
medbestämmande under 
förlossningen .  
  
  

Hög 

Mbaraku, G et al. 
(2009). 
Tanzania. 

Dissatisfaction with 
traditional birth 
attendants in rural 
Tanzania 

Att undersöka 
kvinnors nöjdhet 
med traditionella 
birth attendents i 
Tanzania 

Ett trestegs kluster 
urval av hushåll i 
Kausulu. 35 
hushåll deltog. 
Kvantitativ 

N= 1205 
(N=150) 
Kvinnor över 18år 
med en förlossning 
inom de senaste 5 
åren 

Frågeformulär som 
var översatta till 
Swahili och sedan 
tillbaka till 
Engelska 
 
 
 
 
 
 

Hos de kvinnor som födde 
hemma, var skälen till att 
inte föda på en 
sjukvårdsinrättning brist 
på transport, makens 
inställning och inadekvata 
mediciner. Två tredjedelar 
av kvinnorna som fött 
barn på en 
sjukvårdsinrättning var 
mycket nöjda med sin 
upplevelse. I motsats till 
drygt 20 % av kvinnorna 
som födde hemma med en 
TBA. 25,2 procent av de 
som födde hemma utan 
TBA var mycket nöjda 

Hög 
 



 
 

Otis, K., & Brett, 
J. (2008). USA. 

Barriers to hospital 
births: why do many 
Bolivian women 
give birth at home? 

Att visa vilka 
faktorer som 
hindrar Boliviska 
kvinnor att 
använda sig av 
sjukhuset när de är 
havande och vid 
förlossning 

Kvalitativ, 
observation, semi 
strukturerade 
intervjuer och 
intervjuer med 
expertis.  

N= 62 
(N=0) 

Grounded theory Orsaken till att många 
Boliviska kvinnor valde 
att föda i hemmet var 
bland annat på grund av 
otillräckliga resurser, 
politik och kulturella 
aspekter. 

Medel  

Sjöblom, I et al 
(2005). Sverige. 

A Qualitive study of 
women´s 
experiences of home 
birth in Sweden 

Att undersöka 
kvinnors 
upplevelser av 
hemförlossningar I 
Sverige 

Kvalitativ, 
deskriptiv 
intervjuer  

N=14 
(N=12) 

Fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod 

Kvinnor som föder 
hemma upplever ett starkt 
sjävförtroende i den egna 
förmågan att föda. De 
känner att de har 
auktoritet, 
medbestämmande och 
kontroll över situationen. 
De anser vidare att miljön 
är viktig för att kunna 
känna sig trygg. 

Hög 



 
 

Bilaga 4. 

Medicinska kriterier för ersättning med landstingsbidrag till barnmorska 

 

1. Kvinnan ska vara omföderska 

2. Tidigare förlossningar har varit vaginala och okomplicerade 

3. Normal graviditet föreligger enligt basprogram 

4. Kvinnan har diskuterat risksituationen med obstetriker vid närmaste 

förlossningsklinik dit kvinnan kommer att överföras om komplikationer 

uppstår. Detta sker efter v 35. Blanketten ”Bekräftelse på given information” 

skrivs under av kvinnan och obstetrikern. 

5. Graviditeten är enkelbörd i huvudbjudning och förlossningen sker i 

fullgången tid (37+0 – 41+6 v) och med spontana värkar. 

6. Inga medicinska riskfaktorer som bedöms kunna påverka förlossningens 

förlopp föreligger vid dess början. 

7. Två barnmorskor medverkar vid förlossningen och att deras närvaro säkert 

kan garanteras oavsett tidpunkt för förlossningen. 

8. Samverkan mellan förlossningsteamet och närliggande förlossningsklinik 

föreligger genom att: 

- hembarnmorskan lämnar skriftlig information till 

förlossningsklinikens om den planerade hemförlossningen före 

obstetriker kontrollen v.35+. 

- obstetrikerkontrollen genomförs enligt punkt 4 

- telefonkontakt tages med förlossningsavdelning (koordinator) vid 

värkstart och vid genomförd förlossning 

  9.  Transport till närmaste förlossningsklinik ska kunna ske mycket snabbt 

 10.  Barnläkarkontroll genomförs senast 25-72 timmar efter förlossningen  

 

De medicinska kriterierna för att landstingsbidrag skall utgå bygger på tillgänglig 

evidens inom området. Det är till exempel väl dokumenterat att kvinnor som 

genomgått kejsarsnitt i samband med efterföljande graviditet och förlossning 

löper en viss risk för uterusruptur.  

 

 


