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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Kontinuerlig barnmorskeledd vårdmodell för kvinnor under graviditet, förlossning och 
eftervård tillämpas i flera länder runtom i världen. Modellen har visat sig positiv både ur medicinska 
och ekonomiska aspekter. Kvinnor i Sverige uttrycker en önskan om att kontinuiteten i vården kring 
graviditet, förlossning och eftervård ska öka. Trots detta tillämpas inte kontinuerlig barnmorskeledd 
vårdmodell i Sverige idag, bortsett från enstaka nyligen påbörjade projekt. 
Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av kontinuerlig barnmorskeledd vårdmodell under 
graviditet, förlossning och eftervård. 
Metod: Kvalitativ metasyntes med metaetnografisk innehållsanalys. Femton (15) artiklar 
inkluderades i resultatet. 
Resultat: Tre huvudkategorier och sju underkategorier identifierades som centrala och övergripande 
teman för kvinnors upplevelser av kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell. De tre 
huvudkategorierna var personcentrerad vård, relationen till 
barnmorskan och kommunikationen. Överlag var kvinnornas upplevelser av kontinuerlig, 
barnmorskeledd vårdmodell positiva. 
Slutsats: Kvinnor upplever kontinuerlig barnmorskeledd vårdmodell som stödjande, stärkande och 
personcentrerad. Kontinuerlig barnmorskeledd vårdmodell är en personcentrerad vårdform som stödjer 
och stärker kvinnorna genom graviditet, förlossning och eftervård. De positiva upplevelserna av 
kontinuerlig barnmorskeledd vårdmodell verkar minska när vården under graviditeten bedrivs i 
gruppform istället för individuellt. 
Klinisk tillämpbarhet: Resultatet av denna studie kan vara till stöd för att utveckla 
mödrahälsovården och förlossningsvården i Sverige. Den här studien kan inspirera till förändring för 
att uppnå personcentrerad vård för kvinnor under graviditet, förlossning och eftervård.  
 
Nyckelord: eftervård, förlossning, graviditet, kontinuerlig barnmorskeledd vård, upplevelser 
 
 
ABSTRACT 
 
Background: Midwife-led continuity of care model for women during pregnancy, childbirth and 
postpartum care is applied in several countries around the world. The model has proved positive both 
from medical and economic aspects. Women in Sweden express the wish that the continuity of care 
regarding pregnancy, childbirth and aftercare should increase. Despite this, midwife-led continuity of 
care model is not applied in Sweden today, apart from single recently initiated projects. 
Aim: To describe women's experiences of midwife-led continuity of care model during pregnancy, 
childbirth and aftercare. 
Method: Qualitative meta-synthesis with etnographic content analysis. Fifteen (15) items were 
included in the result. 
Results: Three main categories and seven subcategories were identified as central and overarching 
themes for women's experiences of midwife-led continuity of care model. The three main categories 
were person-centered care, the relation to the midwife and the communication. Overall, women's 
experiences of midwife-led continuity of care model were positive. 
Conclusion: Women experience midwife-led continuity of care model as supportive, strengthening 
and person-centred. Midwife-led continuity of care model is a person-centered form of care that 
supports and strengthens the women through pregnancy, childbirth and postpartum care. The positive 
experiences of midwife-led continuity of care model seem to decrease when the care is given in group 
form during pregnancy instead of individually. 
Clinical implications: The result of this study can be of value for developing maternity care in 
Sweden. This study can inspire to create new ways to achieve person-centered care for women during 
pregnancy, childbirth and postpartum care. 
 
Keywords: Childbirth, continuity of care, experience, midwife-led continuity of care, postpartum 
care, pregnancy,  
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INLEDNING 

Kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell innebär att som gravid kvinna få tillgång till vård 

från en eller ett fåtal för kvinnan kända barnmorskor genom hela sin graviditet, förlossning 

och eftervård. Det finns olika modeller för hur kontinuerlig, barnmorskeledd vård kan 

utformas. Få kvinnor i Sverige erbjuds en kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell genom 

graviditet, förlossning och eftervård. Detta trots att forskning har visat att majoriteten av 

kvinnorna i Sverige skulle föredra kontinuerlig, barnmorskeledd vård.  

Som blivande barnmorskor ser vi kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell som ett intressant 

arbetssätt för att kunna erbjuda personcentrerad vård till gravida kvinnor. Vi identifierar detta 

som en möjlig arbetsmetod för att kunna förbättra vården för kvinnor och deras partners i 

samband med graviditet, förlossning och eftervård i Sverige. 

 

BAKGRUND 

 
Barnmorskans profession i Sverige 

Svenska barnmorskeförbundet (2018) är barnmorskornas yrkesförening och fackliga 

professionsförening i Sverige. Svenska barnmorskeförbundet är även delaktiga inom den 

internationella professionsorganisationen för barnmorskor, International Confederation of 

Midwives (ICM, 2018). Svenska barnmorskeförbundet har författat den 

kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska som ligger till grund för definitionen av 

barnmorskans yrkesroll i Sverige, med syftet att kvalitetssäkra barnmorskors profession och 

yrkesutövning. Svenska barnmorskeförbundet (2018) beskriver att barnmorskan är en 

självständig profession som ansvarar över kvinnors sexuella, reproduktiva och perinatala 

hälsa. Barnmorskan handlägger självständigt normal graviditet, förlossning och eftervård, 

samt har kompetens att bedöma när tillståndet avviker från det normala och annan profession 

behöver konsulteras. Svenska barnmorskeförbundet (2018) redogör också för vikten av att ta 

hänsyn till kvinnornas autonomi samt att vården ska vara personcentrerad. Enligt Lundstedt 

(2019) innebär personcentrerad vård att arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt med fokus på 

att patienter ska involveras i sin egen vård. Detta för att bättre kunna anpassa vården efter 

varje individs unika behov och förutsättningar. 
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Kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell 

Kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell innebär att en eller ett fåtal för kvinnan kända 

barnmorskor ansvarar för vården genom hela graviditeten, under förlossningen och vården 

efter förlossningen (Waldenström, Brown, McLachlan, Forster, & Brennecke, 2000). Det 

finns olika modeller för att arbeta med kontinuerlig, barnmorskeledd vård. Ett exempel är 

vårdmodellen som kallas team midwifery, som kortfattat innebär att sex till tolv barnmorskor 

tillsammans ansvarar för ett antal gravida kvinnor genom graviditet, förlossning och eftervård. 

En annan modell inom den kontinuerliga, barnmorskeledda vården kallas för caseload 

midwifery eller one-to-one care (McLachlan et al., 2012; Hildingsson, Karlström, Haines, & 

Johansson, 2015). Enligt Forster et al. (2016) är principen för caseload midwifery att en och 

samma barnmorska har huvudansvaret för några gravida kvinnor i taget, med beredskap att 

bistå vid deras förlossningar när det är dags. Denna huvudansvariga barnmorska har också en 

eller två kollegor som kan fungera som ersättare vid sjukdom eller annat oväntat förhinder. 

Målet med kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell anses vara att förbättra kontinuiteten 

inom vårdkedjan samt stärka relationen mellan den gravida kvinnan och barnmorskan. Detta 

ska i sin tur öka tryggheten för kvinnan genom graviditeten, förlossningen och eftervården. En 

trygg och positiv upplevelse av hela förloppet gynnar både föräldrar, barn och anknytningen 

dem emellan. Kritiker till kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell argumenterar utifrån ett 

medicinskt säkerhetsperspektiv. Det anses att barnmorskor som arbetar inom mödrahälsovård 

eller förlossningsvård har olika kompetensområden och att vården blir säkrare om dessa hålls 

isär (Sveriges kommuner och landsting, 2018). 

Kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell ur ett internationellt perspektiv 

Kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell finns implementerat i sjukvården i flertalet länder 

idag, bland annat Danmark, Australien, Nya Zeeland och Storbritannien (Jepsen, Juul, 

Foureur, Sorensen, & Nohr, 2016; Grigg, Tracy, Schmied & Kensington, 2015; Dawson, 

McLachlan, Newton & Forster, 2015; Rayment-Jones, Murrells, & Sandall, 2015).  

Inom den offentliga mödrahälsovården i Danmark år 2016 arbetade 61 procent av 

barnmorskorna utifrån någon form av kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell (Jepsen et al., 

2016). Även Storbritannien har arbetat med kontinuerlig, barnmorskeledd vård sedan 1985. 

Där anses vårdmodellen vara välprövad och betrodd (Rayment-Jones et al., 2015). I 

Australien har kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell tillämpats sedan 1995. År 2015 var 
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cirka tio procent av landets gravida kvinnor inskrivna inom kontinuerlig, barnmorskeledd 

vårdmodell (Dawson et al., 2015). Även i Nya Zeeland finns möjlighet att som gravid kvinna 

få välja en barnmorska som sedan är ansvarig för kvinnan genom graviditet, förlossning och 

eftervård (Grigg et al., 2015). 

Fördelar med kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell 

I en omfattande litteraturstudie av Sandall, Soltani, Gates, Shennan, & Devane, (2015) 

konstateras det att kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell har lett till minskat antal 

instrumentella och medicinska ingripanden vid förlossningarna, såsom användning av 

epidural och utförande av amniotomi. Kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell har även i 

den studien lett till högre andel spontana, vaginala förlossningar, minskad andel förlossningar 

före vecka 37 samt minskad fetal och neonatal död efter graviditetsvecka 24. Dock sågs ingen 

skillnad gällande incidensen av kejsarsnitt, perineala bristningar, barnets välmående eller 

barnets vårdbehov.  

Enligt en studie av Tracy et al., (2013) har tillämpandet av caseload midwifery inte påverkat 

antalet akuta kejsarsnitt, instrumentella förlossningar eller behov av neonatala insatser. Dock 

minskade andelen elektiva kejsarsnitt signifikant i den gruppen av kvinnor som fick tillgång 

till kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell. Tracey et al., (2013) konstaterar att caseload 

midwifery är en säker och kostnadseffektiv vårdmodell, oavsett om det gäller graviditeter med 

eller utan förhöjda riskfaktorer. Även McLachlan et al., (2012) har visat att caseload 

midwifery leder till minskat antal kejsarsnitt, dock gällde detta framför allt akuta kejsarsnitt. 

Även minskad användning av epidural och instrumentellt ingripande i form av klipp i 

mellangården kunde ses, samt ökad andel spontana vaginala förlossningar.  

Studier har även visat att barnmorskor som arbetar inom kontinuerlig, barnmorskeledd 

vårdmodell har en positiv attityd till sina arbeten och visar minskade tendenser till att drabbas 

av utmattningssyndrom jämfört med andra barnmorskor (Jepsen et al., 2016; Newton, Forster 

& McLachlan, 2018).  

Mödrahälsovård och förlossningsvård i Sverige 

Vården för gravida kvinnor i Sverige är uppdelad inom mödrahälsovård (MVC), 

förlossningsvård, postpartumvård (BB-vård) och barnhälsovård (BVC). Förlossningsvård och 

BB-vård sker inom slutenvården medan mödrahälsovård och barnhälsovård sker inom 
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primärvården (Svensk förening för obstetrik och gynekologi, 2016). Mödrahälsovården och 

förlossningsvården är tillsammans ansvariga för den gravida kvinnan till dess att hon föder sitt 

barn, därefter tas ansvaret över av BB-vården. En vecka efter förlossningen förs ansvaret för 

kvinnans hälsa återigen över till mödrahälsovården, och barnhälsovården tar över ansvaret för 

barnets hälsa (SKL, 2018). Denna ansvarsfördelning ställer krav på vårdkedjan att 

kommunikationen fungerar bra mellan de olika enheterna för att vården ska bli trygg och 

säker för kvinnan och hennes barn (SFOG, 2016). 

Vården efter förlossningen kan se ut på olika sätt. Familjen vårdas oftast på BB eller 

patienthotell innan hemgång. Totalt 40 av 43 sjukhus i Sverige kan erbjuda hemgång direkt 

från förlossningsavdelningen, utan att familjen behöver vårdas på BB. Alla familjer i Sverige 

ska erbjudas hembesök av barnsjuksköterska från barnhälsovården. Dock erbjuds uppföljning 

i hemmet av barnmorska endast från tre av Sveriges 43 sjukhus (Socialstyrelsen, 2017). Enligt 

Socialstyrelsen (2017) bör kvinnan alltid erbjudas ett uppföljningssamtal med den barnmorska 

som var med under hennes förlossning. 34 av Sveriges 43 sjukhus saknar rutiner för att skapa 

denna kontinuitet. Endast nio av 43 sjukhus har rutiner för att erbjuda kvinnorna samtal med 

den förlossningsansvariga barnmorskan innan eller efter hemgång. Alla kvinnor erbjuds dock 

uppföljning via mödrahälsovården 6-12 veckor efter förlossningen.  

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2017) behöver mödrahälsovården och 

förlossningsvården omorganiseras och struktureras upp. Rapporten beskriver bland annat att 

kvinnor i Sverige upplever vården efter förlossningen som otydlig och otillräcklig, samt att 

det finns ett behov av ökad kontinuitet inom vården under graviditet, förlossning och 

eftervård (Socialstyrelsen, 2017). Även Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2018) 

fastslår att den uppföljning som mödrahälsovården erbjuder efter förlossningen upplevs 

bristfällig. Enligt SKL (2018) är utveckling av vårdmodeller där samma barnmorska följer 

den gravida kvinnan genom graviditet, förlossning och eftervård en möjlig väg till ökad 

kontinuitet och förbättrad vård. 

Hildingsson et al. (2015) har undersökt svenska kvinnors intresse av alternativ till traditionell 

mödrahälsovård och förlossningsvård. Resultatet visar att över hälften av de 758 kvinnorna 

som deltog i studien önskade bli vårdade utifrån en kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell. 

Det var framför allt yngre kvinnor, ensamstående kvinnor, förstföderskor och 

förlossningsrädda kvinnor som visade intresse för metoden.  
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Kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell i Sverige 

Få kvinnor i Sverige erbjuds kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell, exempelvis caseload 

midwifery eller team midwifery (Hildingsson et al., 2015). Idag pågår enstaka projekt i 

Sverige där kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell testas. Ett exempel är det treåriga 

samverkansprojektet Barnmorska hela vägen som startade år 2017, där gravida kvinnor i 

Sollefteå och Kramfors erbjuds delta i en vårdmodell som har inspirerats av caseload 

midwifery (Region Västernorrland, 2018). Projektet har sammanfattats i en halvtidsrapport där 

det redovisas att några medicinska fördelar eller risker inte har kunnat identifieras med 

vårdmodellen (Hildingsson, 2019). Vidare pågår ett nystartat projekt på Karolinska 

universitetssjukhuset i Huddinge där förlossningsavdelningen samarbetar med två 

barnmorskemottagningar för att kunna erbjuda kontinuerlig, barnmorskeledd vård genom 

graviditet, förlossning och eftervård (Karolinska universitetssjukhuset, 2019). 

Teoretiskt perspektiv 

Berg och Lundgren (2010) beskriver i sin teori om vårdande vid barnafödande att de centrala 

begrepp som barnmorskan ska arbeta utifrån är att stödja och att stärka. Barnmorskans 

uppgift är att stödja den gravida kvinnans unika förmågor, vilket i sin tur ska stärka henne 

genom graviditet, förlossning och eftervård. Att kvinnan och hennes partner känner tillit och 

förtroende till sin barnmorska är en förutsättning för att barnmorskan ska kunna stödja och 

stärka. Detta är ett teoretiskt perspektiv som anses vara lämpligt att utgå ifrån i denna studie. 

Barnmorskans roll som stödjande och stärkande stämmer väl överens med det 

personcentrerade förhållningssätt som kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell innebär. 
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Problemformulering 

Kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell tillämpas i vissa länder, och vårdmodellen har visat 

sig ha positiva effekter på förlossningsförloppet. Få kvinnor i Sverige erbjuds kontinuerlig, 

barnmorskeledd vård trots att forskning visar att kvinnor i Sverige önskar bli vårdade av 

samma barnmorska genom graviditet, förlossning och eftervård. Att undersöka kvinnors 

upplevelser av kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell genom kvalitativ metasyntes kan ge 

en anvisning om hur mödrahälsovården och förlossningsvården skulle kunna utvecklas i 

Sverige.  

Syfte 

Syftet med denna kvalitativa metasyntes är att beskriva kvinnors upplevelser av kontinuerlig 

barnmorskeledd vårdmodell under graviditet, förlossning och eftervård.  
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METOD 

Design 

Kvalitativ metasyntes ansågs vara en lämplig metod för att studera kvinnors upplevelser av 

kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell. Detta innebär att flertalet mindre studier 

sammanställs, analyseras och tillsammans bildar ett gemensamt resultat som kan få betydelse 

för framtida forskning och kliniska implementeringar (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2016). 

Studierna har analyserats utifrån metaetnografisk innehållsanalys (Noblit & Hare, 1988). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar som var relevanta för metasyntesens syfte inkluderades. De var skrivna på svenska 

eller engelska samt publicerade mellan år 1998 och 2019. Artiklar som inte motsvarade 

studiens syfte samt artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext exkluderades. Även artiklar 

som inte var peer-reviewed, artiklar som inte blivit bedömda av en etisk kommitté samt 

artiklar där studien inte bedömdes vara av tillräckligt god kvalitet exkluderades. Kvaliteten på 

artiklarna bedömdes utifrån det kvalitetsbedömningsinstrument som formulerats av The 

Joanna Briggs Institute (2017), se under rubrik ”Kvalitetsbedömningsinstrumentet”. 

Urval av deltagare 

Kvinnor i alla åldrar, från fem olika länder, som vårdas eller har vårdats inom en kontinuerlig, 

barnmorskeledd vårdmodell under graviditet, förlossning och eftervård inkluderades. 

Barnmorskor, annan vårdpersonal och anhöriga exkluderades. Totalt antal deltagare i de 15 

inkluderade studierna var 1245 kvinnor. 

Urval av datainsamlingsmetod 

Artiklar som inkluderades var i första hand kvalitativa studier där kvinnors upplevelser av 

kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell beskrivs. De kvalitativa studierna som inkluderades 

var baserade på semistrukturerade intervjuer, djupintervjuer, individuella intervjuer och 

fokusgruppsintervjuer. Även kvantitativa studier som beskrev kvalitativa resultat 

inkluderades, exempelvis enkätundersökningar där deltagarna fått möjlighet att formulera sina 

upplevelser med egna ord. All kvantitativ information exkluderades. Review-artiklar, 

litteraturstudier och kvantitativa studier som inte beskrev kvalitativa resultat exkluderades. 
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Urval av analysmetod 

Kvalitativa data i de inkluderade artiklarna var analyserade genom etnografisk analys, 

tematisk analys, innehållsanalys, fenomenologisk analys, hermeneutisk analys, grundad teori, 

deduktiv analys och induktiv analys.  

Sökstrategi för urval av artiklar 

Sökning av data utfördes i referensdatabaserna PubMed, Cinahl och Web of Science under 

april 2019. Sökningen utfördes systematiskt för att få en bred uppfattning om det aktuella 

forskningsläget. En strategi för användning av sökorden och aktuella referensdatabaser 

utarbetades av författarna tillsammans för att få en så heltäckande sökning som möjligt. 

Sökningarna baserades på fritext och MeSH-termer. Författarna använde sig bland annat av 

artiklars referenslistor och nyckelord för att få inspiration till sökord. Sökord som användes 

var olika kombinationer av midwife*, midwifery*, women*, caseload, experience*, 

perception*, one-to-one care, continuity of care, team midwifery, pregnant*, childbirth, birth, 

labour, mother-midwife relationship, relationship, maternity. Booleska operatörerna AND 

eller OR ingick i sökningarna. Artikelsökningarna utfördes av båda författarna gemensamt 

och enskilt. För att inkludera så aktuell forskning som möjligt begränsades sökningarna från 

början till att artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren. På grund av 

otillgängligheten av tillräckligt många artiklar utökades sökningarna till studier som 

publicerats inom de senaste 20 åren. För att få en uppfattning av eventuella relevanta artiklar 

äldre än 20 år utfördes även sökningar utan att ange något tidsspann.  

Kvalitetsbedömningsinstrumentet 

Artiklarna som inkluderats i denna studie har bedömts utifrån Johanna Briggs Institute for 

Evidence Based Nursing Quality Assessment and Review Instrument (JBI-QARI), ett 

instrument som är skapat för att utvärdera och säkerställa kvaliteten på vetenskapliga artiklar. 

Instrumentet består av tio punkter som varje artikel har bedömts utifrån enligt en särskild mall 

(Bilaga 4) (The Joanna Briggs Institute, 2017). Det sammanfattande resultatet har lett till en 

slutgiltig bedömning av artiklarnas kvalitet, där artiklar som bedömts vara av hög kvalitet har 

inkluderats. Hela processen har utförts med båda författarna gemensamt, då 

kvalitetsbedömningarna har diskuterats och jämförts författarna emellan.  
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Bedömning av artiklarna 

Alla artiklar som bedömdes relevanta utifrån titel och abstrakt lästes igenom för bedömning 

av författarna separat. Vid osäkerhet av artikelns relevans konsulterades den andra författaren. 

Författarna läste totalt 147 abstrakt och 126 artiklar exkluderades då de inte ansågs relevanta 

för syftet av denna metasyntes. Resterande 21 artiklar granskades närmare av båda författarna 

gemensamt utifrån inklusions- och exklusionskriterier samt kvalitetsbedömningsinstrumentet 

formulerat av The Joanna Briggs Institute (2017). Av de 21 artiklarna exkluderades sju och de 

återstående 15 gick vidare för analys. Tillvägagångssätt för urval, exkludering och vidare 

granskning visas i Figur 1. 

Figur 1. Flödesschema för urval av data 

Orsaker till att de sju artiklarna exkluderades i urval två var att de inte bedömdes tillräckligt 

relevanta för metasyntesens syfte, att de var kvantitativa, att det var svårt att skilja på 

kvalitativ och kvantitativ data i resultatet, att det inte fanns något etiskt godkännande samt att 

metoden inte var tillräckligt väl beskriven (Bilaga 2).  

Totalt 15 artiklar bedömdes ha tillräckligt god relevans och kvalitet gällande deras syfte, 

metod och trovärdighet. Dessa 15 artiklar inkluderades i den kvalitativa metasyntesen (se 

Bilaga 1). Alla inkluderade artiklar presenterade citat från de deltagande kvinnorna som 

beskriver deras upplevelser av kontinuerlig, barnmorskeledd vård. Denna originaldata ansågs 

öka artiklarnas trovärdighet, vilket i sin tur stärker metasyntesens slutgiltiga resultat (Polit & 
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Beck, 2012). Artiklarna var baserade på studier genomförda i fem höginkomstländer; 

Storbritannien, Australien, Danmark, Norge och Irland. 

Analys 

Artiklarnas innehåll analyserades enligt den metaetnografiska metod som är beskriven av 

Noblit och Hare (1988). Metaetnografin har kommit att bli en viktig metod för analys av 

kvalitativ information inom omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012), vilket av författarna 

även anses vara en lämplig metod vid studier inom ämnet sexuell och reproduktiv hälsa. 

Noblit och Hare (1988) menar att analysprocessen består av sju faser. I fas ett sökte 

författarna gemensamt information och fördjupade sig inom valt intresseområde för att öka 

sin förståelse gällande aktuellt kunskapsläge. Andra fasen bestod av att författarna 

sammanställde aktuellt kunskapsläge samt beslutade att kvinnors upplevelser av kontinuerlig, 

barnmorskeledd vårdmodell var av intresse att studera vidare. Därefter gick författarna vidare 

med att söka artiklar utifrån formulerat syfte. Tredje fasen innefattar granskning och urval av 

artiklar. I fjärde fasen identifierade författarna olika mönster i artiklarnas innehåll som så 

småningom mynnade ut i kategorier och underkategorier. Noblit och Hare (1988) kallar dessa 

kategorier för metaforer, och syftet är att möjliggöra en bättre överblick över artiklarnas 

resultat. Detta utfördes genom att författarna tillsammans gick igenom artiklarnas resultat och 

skrev ner alla mönster som identifierades. Utifrån dessa mönster bildades sedan kategorier 

och underkategorier som speglar artiklarnas gemensamma innehåll. För exempel, se Figur 2. 

Innehåll i artikel Mönster Kategori: underkategori 

A very important aspect 

mentioned by all participants 

was that they did not need to 

tell their story again when 

arriving at the hospital in 

labour (9) 

Att inte behöva upprepa sin 

historia om och om igen för 

ny vårdpersonal 

Kommunikation: information 

Figur 2. Identifiering av kategorier och underkategorier i artiklarnas innehåll 

Under fas fem diskuterade författarna samband mellan artiklarna samt jämförde skillnader och 

likheter. All relevant text lästes igenom flertalet gånger av båda författarna som gemensamt 

diskuterade innehållet samt analyserade materialet i artiklarnas sken av varandra. I fas sex 

utfördes syntesen, då sammanställdes alla artiklarnas resultat till en ny helhet som 

tillsammans blev större än de enskilda resultaten för sig. Hela processen kom att mynna ut i 
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tre huvudkategorier och sju underkategorier, se Figur 3. Den sjunde och sista fasen handlar 

om att presentera den sammanställda syntesen, vilket motsvarar att författarna formulerade sin 

slutsats.  

All kvalitativ data från artiklarna som var relevant för denna metasyntes har inkluderats i 

resultatet. Ingen kvalitativ data som relaterar till metasyntesens syfte har exkluderats. Detta 

ökar studiens trovärdighet, och risken att författarnas förväntningar påverkar det slutgiltiga 

resultatet minskar (Polit & Beck, 2012). För att ytterligare stärka studiens trovärdighet har 

citat från artiklarna återgetts på originalspråk. Detta för att minska risken för felaktig 

översättning eller tolkning. Alla artiklar har tilldelats ett nummer som används i resultatet för 

att referera till artiklarna, se bilaga 1.  

Etiska överväganden 

Denna kvalitativa metasyntes är baserad på ett etiskt förhållningssätt. Alla analyserade artiklar 

har blivit godkända av en etisk kommitté. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har varit centrala vid kvalitetsbedömningen av 

artiklarna. Detta innebär att all insamlad data i studierna ska ha behandlats med sekretess och 

endast använts i det avsedda forskningsändamålet. Studierna har varit baserade på informerat 

samtycke, vilket innebär att de individuella deltagarna har fått information om studiens syfte 

samt blivit informerade att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan (Codex, 2018). Varje studie ska ha följt de specifika lagar och regler som gäller i 

det land där studien är utförd (Helsingforsdeklarationen, 2018).  

All relevant information i artiklarna har översatts till svenska gemensamt av båda författarna 

för att minska risken för felaktig översättning. Informationen har därefter analyserats och 

omformulerats i text för att undvika plagiat, men innehållet i de ursprungliga artiklarna har 

inte förvrängts (Codex, 2018).  
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RESULTAT 

Tre huvudkategorier och sju underkategorier identifierades som centrala och övergripande 

teman för kvinnors upplevelser av kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell. För överblick 

över samtliga kategorier, se Figur 3. Resultatet kommer att presenteras utifrån dessa 

huvudkategorier och underkategorier. 

Figur 3. Sammanfattning av kategorier och underkategorier som formulerades under 

analysprocessen.  

Sammanfattningsvis visar resultaten i de analyserade studierna att kvinnor överlag beskriver 

positiva upplevelser av kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell (1-15). 

I thought the bumps scheme [en kontinuerlig, barnmorskeledd 

vårdmodell] was the best thing that ever happened to me and I would 

recommend it to anybody (14, 1999, s.171). 

I can´t praise them enough really and I feel sorry for anyone who has 

to go through any other scheme, not knowing the midwife (14, 1999, 

s.171). 

 
Personcentrerad vård 

Relationen med 
barnmorskan 

 
Kommunikation 

Individanpassad vård 

Delaktighet 

Professionell vänskap 

Stödjande och stärkande 
kontinuitet 

Tillgänglighet 

Information 

Rädslor och besvikelser 
 



 

13 
 

Personcentrerad vård 

Kvinnorna upplevde kontinuerlig, barnmorskeledd vård i bemärkelser som individanpassad, 

personlig och inkluderande (1-15). Denna beskrivning stämmer väl in på begreppet 

personcentrerad vård som därför identifierades som en av resultatets huvudkategorier. 

Personcentrerad vård delades in i underkategorierna delaktighet och individanpassad vård. 

Delaktighet 

Många av de kvinnor som fick kontinuerlig, barnmorskeledd vård beskrev att de kände sig 

delaktiga i beslutsfattandet (5, 2, 9,3,13,10). Kvinnorna upplevde att vården var flexibel (3) 

och att de hade större valmöjligheter jämfört med kvinnor som fick konventionell vård (13). 

Valmöjligheterna handlade bland annat om att kvinnorna fick bestämma själva om de ville 

träffa barnmorskorna i sitt eget hem eller på sjukhuset (3,1). I några studier beskrev även 

kvinnorna möjligheten att välja hemförlossning (10,7). 

Kvinnorna upplevde att de kände sig involverade i vården och att barnmorskorna anpassade 

vården efter deras önskemål (2,10). Kvinnorna beskrev att de kände sig styrkta av möjligheten 

att fatta egna beslut, exempelvis gällande att vilja undvika interventioner under förlossningen 

(2) … all of my personal decisions about what kind of birth I wanted were discussed and the 

pros and cons were explained (2, 2017, s.153). 

I en studie beskrev vissa kvinnor att de kände sig exkluderade från beslutsfattandet, detta var 

dock ovanligt förekommande enligt studiens författare. En del kvinnor i samma studie 

beskrev även upplevelser av att bli pressad till att föda så naturligt som möjligt, pressad till 

amning eller pressad till smärtlindring. Dessa kvinnor hade önskat mer stöd för individuella 

beslut. Det framkommer dock inte hur många av de totalt 519 deltagande kvinnorna som hade 

beskrivit detta (2). 

[The midwives were] clearly pushing us towards certain points of 

view on things like breastfeeding, natural labour etc. While they were 

careful to say afterwards it was our choice to make… I was expecting 

more obvious support for individual choices (2, 2017, s.153). 

Vissa kvinnor som valt att föda inom en kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell beskrev 

begränsade valmöjligheter gällande farmakologisk smärtlindring. Kvinnorna var medvetna 
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om att valet att föda inom den kontinuerliga, barnmorskeledda vårdmodellen innebar att de 

inte skulle kunna få exempelvis epiduralbedövning. För att få tillgång till farmakologisk 

smärtlindring var kvinnorna tvungna att välja att föda inom läkarledd sjukhusvård (5). 

Individanpassad vård 

Det var vanligt beskrivet bland kvinnorna att den kontinuerliga, barnmorskeledda vården var 

individuellt anpassad (14,15,11,8,3,12,10). En del kvinnor uppgav exempelvis att de hade fått 

en individuell vårdplan utarbetad utifrån sina personliga önskemål (11). Omföderskor som 

kunde jämföra med sina tidigare erfarenheter av barnafödande beskrev att den kontinuerliga, 

barnmorskeledda vårdmodellen var mer personlig (15,11,2,12). 

The whole birth compared to others was by far the best. My midwife 

was very relaxing and I was more relaxed because I was with 

someone I knew. I felt it was very clinical before and er, talking to 

her, talking through the birth plan. I´d never had the opportunity 

before (12, 2000, s.148). 

I ett flertal studier beskrev kvinnorna att hembesök av barnmorskorna sågs som något positivt. 

Det främjade känslan av flexibel och individanpassad vård (3,12,10,1). Kvinnorna upplevde 

ofta hembesöken som uppskattade (10,1). De kände sig mer avslappande och bekväma i sin 

hemmiljö (12). Några av de tio kvinnor som deltog i en kontinuerlig, barnmorskeledd 

vårdmodell i gruppform beskrev hembesöken som opersonliga. Några tackade nej till 

hembesök (1). 

Den individanpassade vården fick kvinnorna att känna sig värdefulla (13) och prioriterade (2, 

9, 13). Kvinnorna upplevde att de blev behandlade med respekt (15,11). De kände sig 

speciella, och inte som en i mängden (4,9,15). I en studie på totalt 519 kvinnor beskrev dock 

en del av dem att de hade känt sig som en i mängden och att vården hade varit opersonlig. 

Författarna till studien beskrev detta som ovanligt förekommande, men inget exakt antal 

kvinnor återges (2).  

Tre kvinnor i en studie på totalt 174 kvinnor uppgav att de kände sig besvikna med vården 

överlag och att de inte skulle rekommendera den kontinuerliga, barnmorskeledda 

vårdmodellen som de hade deltagit i. Dessa kvinnor hade alla haft en svår eller komplicerad 

förlossning (15). I motsats till detta kände en del kvinnor att det var så viktigt för dem att få 
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kontinuerlig kontakt med samma barnmorska att de valde att betala för att få tillgång till 

denna vårdmodell privat (5). 

Relationen till barnmorskan 

Relationen till barnmorskorna beskrevs av många kvinnor som den viktigaste aspekten inom 

den kontinuerliga, barnmorskeledda vårdmodellen (14,10,5,15,8,13,12). I think the midwife is 

very important, I mean they run the show really (5, 2017, s.69). 

Utifrån detta har relationen till barnmorskan identifierats som en av huvudkategorierna i detta 

resultat, indelad i underkategorierna professionell vänskap, stödjande och stärkande 

kontinuitet samt rädslor och besvikelser. 

Professionell vänskap 

Många kvinnor beskrev att relationen till sin barnmorska blev som relationen till en vän eller 

en familjemedlem (14,10,7,12,3). 

I came to look upon Wendy (midwife) as a friend rather than a 

professional” (14, 1999, s.169). 

But she was like, I never think she was a midwife, I was thinking, 

belive me, I was so close to her like a sister, even closer than a sister 

(3, 2013, s.998). 

Vänskapen beskrevs som professionell (9) och ömsesidig (9,12). Kvinnorna kände sig som 

jämlikar, och några av dem berättade att de månade om sin barnmorskas hunger och behov av 

vila under förlossningen (9). Den starka relationen utvecklades under graviditeten och 

upplevdes som positiv (9,7). Kvinnorna såg fram emot att få träffa sina barnmorskor (3) och 

de beskrev även saknad när kontakten hade avslutats (2,9).”My midwife Leanne was 

absolutely amazing! She is a lovely person, who genuinely cared about us… I will actually 

miss not seeing her… ” (2, 2017, s.151). Kvinnorna upplevde även en positiv relation mellan 

barnmorskorna och sina partners (9,13). I found my husband more involved as well this time 

because he got to know the team (13, 1998, s.34). 

Kvinnorna beskrev det som viktigt att få lära känna sin barnmorska (3), och att relationen 

kom att handla om mer än bara ett bekant ansikte (12,3,9,7). Kvinnorna upplevde att 
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barnmorskorna lärde känna deras personlighet, livshistoria, erfarenheter och rädslor (12,14). 

Kvinnorna beskrev det som betydelsefullt att barnmorskorna kom ihåg detaljer som kvinnorna 

berättat för dem om deras personliga liv, tankar och erfarenheter (9). ”they see the whole 

person, how you are as a person and how your family is doing and so on” (9, 2017, s.65). ”I 

had built a relationship with my midwife and (she) knew my strenghts and concerns” (15, 

2010, s.619).  

I studien där unga kvinnor deltog i kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell i gruppform 

beskrev få av kvinnorna att de hade fått en personlig relation med sina barnmorskor. 

Kvinnorna upplevde ändå att det var positivt att ha en känd barnmorska vid sin sida under 

förlossningen, men det handlade mer om ett bekant ansikte snarare än en personlig relation 

(1).  

Kvinnorna beskrev barnmorskorna som professionella (10,11,2,9) kompetenta och erfarna 

(11,2). Barnmorskorna upplevdes även vara mycket engagerade (2,10,9,6,11,3), genuint 

omtänksamma (15, 2) och intresserade av kvinnorna som individer (9, 10). En del kvinnor 

beskrev barnmorskornas engagemang som över förväntan (2), att de gjorde mer än bara sitt 

uppdrag (11). En kvinna beskrev att hennes barnmorska kanske till och med var för 

involverad i henne när en situation under förlossningen uppstod som gjorde barnmorskan 

mycket missnöjd över sjukhusledningen (3). Dock beskrevs engagemanget i övrigt alltid som 

positivt och stärkande: 

She seemed to go out of her way to make things as easy for me as 

possible” (2, 2017, s.151). 

This was my second labour and couldn´t belive how amazing 

everything went. Helped massively by having a dedicated midwife that 

I knew and trusted” (2, 2017, s.151). 

Stödjande och stärkande kontinuitet 

Kvinnorna beskrev att de fick bra stöd av barnmorskorna inom kontinuerlig, barnmorskeledd 

vårdmodell (14,15,3), och några upplevde även att deras partner fick bra stöd (11). Det var 

värdefullt att ha en känd barnmorska som stöd (10,12,3), framför allt när det gällde 

emotionellt stöd att hantera känslor som rädsla, oro och ångest (3,11).  
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She was very supportive. Sometimes I was scared about something 

you know and she would talk to me and explain everything (3, 2013, 

s.1000). 

I stopped worrying about the birth and thought this will be good, I 

trusted the midwife fully. She was there all the time during labour, 

even when the birth took a long time she was there with me. She 

gudided me, she listened to me and I could concentrate on giving birth 

(11, 2010, s.387). 

Tack vare stödet kände sig kvinnorna bra förberedda inför förlossningen (11,2). Detta hade en 

avslappnande och lugnande effekt hos kvinnorna (2). Många omföderskor upplevde att de 

kände sig lugnare och bättre förberedda inom den kontinuerliga, barnmorskeledda 

vårdmodellen jämfört med deras tidigare erfarenheter av barnafödande inom konventionell 

vård (15,11,2,12). En del kvinnor upplevde att relationen till barnmorskan och vetskapen att 

hon fanns tillgänglig gav dem stöd att hantera latensfasen (9,8,12). Kvinnorna beskrev 

latensfasen som oproblematisk och att transporten till sjukhuset upplevdes positiv eftersom de 

visste att de skulle bli välkomnade av sin barnmorska (9). Under förlossningen upplevde 

kvinnorna att de fick bra stöd att hantera smärta (6,10,2). Flera kvinnor beskrev att det var 

tack vare relationen till barnmorskan som de kunde hantera smärtan (10,2).  

I think it depends on knowing the midwifes so well because they do 

make you feel quite at ease, because if you´re scared and you haven´t 

got anyone reassuring you, you´re just panicking and it hurts a lot 

more (10, 2010, s.239). 

I was in strong pain. But as soon as I saw my midwife´s face, I knew I 

could cope with this pain and could give birth (2, 2017, s.153). 

Kontinuiteten med barnmorskan hade överlag en positiv inverkan på kvinnornas 

förlossningsupplevelser (2). Barnmorskan var även ett stöd och skapade lugn vid 

oförutsägbara händelser och svårigheter, exempelvis akuta kejsarsnitt (2,11,7).  

The outcome unfortunately was that I still did have to have an 

emergency caesarean, but at least she [the midwife] was there with 

me when all that was going on. So it felt like I had somebody that was 
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looking out for me rather than just all these people around that I 

didn’t know (7, 2009 s 618).  

En kvinna beskrev att hon inte hade fått bra stöd under förlossningen inom den kontinuerliga, 

barnmorskeledda vårdmodellen såhär: ”I felt I was left alone and it was my partner and I 

alone, with the midwife just doing the checks and giving of options. There was no guidance 

and support or encouragement” (2, 2017, s.154).  

Upplevelserna av stödet som gavs efter förlossningen var varierande. En del kvinnor beskrev 

att de fick bra stöd under eftervården (11,9,2,3). Exempel som nämndes var att 

uppföljningssamtalen med barnmorskan kändes trygga (9), att barnmorskan gav bra 

information och hjälp samt att barnmorskan hade en viktig roll i stödet vid en 

postpartumdepression (11). 

I´m sure I could have managed it [postpartum period] psychically but 

not mentally without the support of the midwife. She was my voice 

through the birth. She was totally in control, I could trust her and she 

guided me carefully through the birth despite the fact that it was 

unpredictable (11, 2010, s.387). 

En del kvinnor upplevde dock stödet efter förlossningen som mindre bra (3,12,6). Några 

beskrev det som brist på stöd och uppföljning överlag (6): ”the Stomp Programme 

[kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell] was fine up to and including childbirth, but as for 

postnatal care, it fell apart at the seams” (6, 2002, s.109). Andra kvinnor var framför allt 

missnöjda med stödet på sjukhuset (12,3). En del kvinnor som fått kontinuerlig, 

barnmorskeledd vård beskrev ändå att de fick besök av sin kända barnmorska under 

eftervården på sjukhuset och att det var en positiv upplevelse som fick dem att känna sig 

mindre utlämnade (3). En kvinna beskrev besöket från sin kända barnmorska såhär: ”She 

made me feel really special, honestly the way she treated me” (3, 2013 s.101). 

Kontinuiteten med barnmorskorna skapade tillit, trygghet och lugn (9,7,15,3,4,5,12,3). 

Kvinnorna kände sig bekväma och avslappnade tillsammans med sina barnmorskor (15,3). 

Kvinnorna beskrev att det kändes tryggt och familjärt att vårdas av en känd barnmorska (5) 

som de visste vad de kunde förvänta sig av (9,7). ”It was great to always go to the same clinic 

with the same six midwifes. It was also very good to know the midwife before having the 
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baby” (6, 2002, s.107). Vetskapen att barnmorskorna kände till kvinnornas behov gjorde att 

känslan av kontroll hos kvinnorna ökade (15,2,13,4,12).  

I just love the other support you get as well…  I feel a lot more in 

control of my pregnancy and in control of my body and then when I 

was giving birth I was in control of everything that went on (4, 2014, 

s.1066). 

En del kvinnor beskrev att de ville veta exakt vilken barnmorska som skulle vara med vid 

förlossningen, medan andra upplevde att det kändes tryggt bara att veta att någon barnmorska 

från samma team kommer att vara med (13,8). Vissa kvinnor upplevde att kompetensen hos 

den barnmorska som var ansvarig för dem under förlossningen var viktigare än kontinuiteten. 

Dock beskrev samma kvinnor att det även fanns många fördelar med att ha en känd 

barnmorska vid sin sida (12). Kvinnorna upplevde särskilt att det kändes positivt att mötas av 

ett välkänt ansikte vid ankomst till förlossningen (9). I thought it did not mean så much to me, 

but then to see her standing in the doorway just waiting for us, it was so fantastic (9, 2017, 

s.66). Det var även tryggt för kvinnorna att veta att de skulle få träffa sin barnmorska igen 

efter förlossningen (9).  

Kvinnorna upplevde att kontinuerlig kontakt med samma barnmorskor gav dem bättre 

självförtroende (14,10,15,6,11,12) och bättre självkänsla (11,14). Självförtroendet inför 

förlossningen ökade av att känna tilltro till sin barnmorska (12) och genom att barnmorskorna 

diskuterade valmöjligheter och gav information till kvinnorna i ett lugnt skede (10). 

Kvinnorna beskrev att barnmorskorna trodde på deras förmågor (2,11) och att relationen med 

barnmorskorna var stärkande (15,2). Relationen bidrog till personlig utveckling hos 

kvinnorna. De kände sig säkra och bekräftade (11).  

She was fantastic, she belived in me, took time to provide care, as well 

as being very interested, skilled and competent in her work. She really 

wanted me to make it and I did. She was a fiery spirit and the boss at 

the maternity ward (11, 2010, s.388). 
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Rädslor och besvikelser 

Flera kvinnor beskrev att de kände eller hade känt rädsla inför att deras barnmorska inte skulle 

finnas tillgänglig när förlossningen startade (14,9). Kvinnorna blev besvikna om detta sedan 

inträffade och de var tvungna att föda tillsammans med en okänd barnmorska (9,1,6,13,4). Att 

inte få ha en känd barnmorska vid sin sida under förlossningen fick kvinnorna att känna sig 

ensamma (13), ledsna (1) och irriterade (9). 

It was so annoying that she didn´t know my story and she asked me 

about a lot of things, but how was I to remember when I got this or 

that, she could look it up in my record (9, 2017, s.66). 

I really wanted Susan [midwife], I only wanted Susan, and then she 

wasn´t there. I think I cried for lika a solid hour… (1, 2015, s.494). 

I ett fall berättade en kvinna att personalen på sjukhuset inte ville ringa hennes kända 

barnmorska trots att hon bad dem att göra det. ”The excuse was ”Oh, you could go on 

forever”… but I said ”But I have no one here!” They didn’t ring… so I had no support, 

nothing… I wanted someone to support me through it…”(4, 2014, s.1069). 

En del kvinnor beskrev att även om deras kända barnmorska inte var närvarande vid 

förlossningen så upplevdes det ändå positivt att barnmorskan besökte eller ringde kvinnorna 

under vården efter förlossningen. Denna uppföljning var mycket viktig och uppskattad (9). 

Enstaka kvinnor beskrev besvikelse över att de kände sig obekväma tillsammans med sina 

barnmorskor (1,6). I found the idea of knowing the midwife prior to labour a very good one 

but would like to be able to choose wich midwife I had as the one I had I wasn´t the most 

comfortable with (6, 2002, s.108). 

Kommunikation 

Kommunikationen mellan kvinnorna och deras barnmorskor var en viktig del av kvinnornas 

upplevelser av den kontinuerliga, barnmorskeledda vårdmodellen (1-15). Utifrån kvinnornas 

beskrivningar av effektiv och öppen kommunikation identifierades de två underkategorierna 

information samt tillgänglighet. Dessa underkategorier står för att ge och att ta emot 

information, samt tillgängligheten till kommunikation.  



 

21 
 

That´s what the continuity is about, isn´t it? So they get to know you 

and you don´t have to keep saying who you are and what you would 

like, but also it means that they remember things so it´s really… 

important (4, 2014, s.1066). 

”…my midwife and myself got on well. She was like my family there. I 

mean there was no difference between me and her, if I had to say to 

her, I can say anything and everything (12, 2000, s.149). 

Information 

Kvinnorna upplevde att den information de fick från sina barnmorskor var rak, ärlig (14) och 

professionell (2). Kvinnorna beskrev att de fick tillräckligt med information inför 

förlossningen (6) och att informationen under eftervården var bra (11). Kvinnorna upplevde 

att kontinuiteten med en eller ett fåtal barnmorskor minskade risken att få motstridig 

information och rådgivning från många olika barnmorskor (7, 8,1,13). En del av kvinnorna 

beskrev att barnmorskor inom samma team ofta hade samma förhållningssätt och gav enhetlig 

information (13,8), vilket gjorde att det kändes okej att träffa olika barnmorskor från samma 

team (8). En del kvinnor upplevde dock att den information och de råd som de fick vid 

eftervården var motstridiga och splittrade (6). 

På grund av den nära relationen till barnmorskorna upplevde kvinnorna ökad tilltro till 

barnmorskornas kompetens och råd (2,9). En kvinna beskrev att hon under sin latensfas hade 

känt sig avvisad från en barnmorska på sjukhuset medan hon kände sig trygg av att prata med 

sin kända barnmorska, trots att båda barnmorskorna egentligen hade gett kvinnan precis 

samma råd (9). Andra upplevelser kunde beskrivas såhär: 

She knows what I want, and if she says that we have to do something 

else, I know that she will have in mind what I initially wanted, but that 

we have to change now. I trust her completely (9, 201, s.65). 

I trust her (… ) because whenever she tell me something, it´s worked 

(7, 2009, s.617). 

Den kontinuerliga kontakten med barnmorskorna var också viktig eftersom kvinnorna 

upplevde lättnad över att inte behöva upprepa information gällande sina känslor, hälsohistoria 
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och behov för flera olika barnmorskor (8,5,15,13,3,4,9). Det var framför allt uppskattat under 

förlossningen att barnmorskan redan kände till kvinnans bakgrund och önskemål (9,13,3,4,9). 

I haven´t had to explain the same old problems like why you´re 

anxious because they already know” (13, 1998, s.33). 

Laura (midwife) saw me yesterday and she knew that I wanted to use 

water as pain relief, so she had already filled the tub, and I just 

walked directly into the tub (9, 2017, s.65). 

Tillgänglighet 

Många kvinnor beskrev det som positivt att deras barnmorskor fanns tillgängliga att bli 

kontaktade via telefon eller sms när som helst om kvinnorna behövde be om råd eller prata 

(1,11,13,3,12). 

Anything I had I just called her. Sometimes she was in labour you 

know. We usually send text messages because that was easier for her 

you know just in case she was with another woman or something. So I 

just sent her a text message and when she was free she would call me 

back (3, 2013, s.999). 

En del kvinnor upplevde framför allt att denna tillgänglighet var positiv när förlossningen 

kom igång, då den gav dem självförtroende att hantera latensfasen i hemmet (12,9). Några 

kvinnor beskrev också att denna tillgänglighet även fanns under flera veckors tid efter 

förlossningen, vilket var högt värderat (3).  

Kvinnorna upplevde att den nära relationen till barnmorskorna gjorde att de vågade ställa 

frågor, ta upp obekväma ämnen och anförtro sig hos barnmorskorna utan att behöva känna sig 

dumma eller hålla tillbaka med information (6,10,15,12, 9,13,3). 

She didn´t make me feel stupid, she made me feel better about (what 

was going on) (1, 2015, s.494). 

So I used to get along with her so good. I used to talk to her about 

everything that I didn´t even speak to my husband or mum about… 
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You know when you get to know someone, it´s easier to talk and stuff” 

(3, 2013, s.999). 

Kvinnorna upplevde att barnmorskorna tog sig tid och lyssnade på dem. De kände sig hörda 

och förstådda (6,13,14,2,8,12). 

To see that one face, and know that you´re going to understand what 

they´re telling you and they understand you a little more, ´cause 

they´ve got to know you… I think knowing somebody a little better, is 

a lot better than not knowing them at all” (8, 2015, s.27). 

I studien där unga kvinnor fick kontinuerlig, barnmorskeledd vård i gruppform beskrev dock 

kvinnorna att de önskade mer enskild tid tillsammans med sina barnmorskor. De vågade inte 

alltid ta upp personliga tankar och erfarenheter med sina barnmorskor när resten av gruppen 

hörde på. Kvinnorna upplevde även barnmorskorna som stressade (1). ”rushing... very short 

on time” (1, 2015, s.494).  ”running around and doing everyone at the same time”(1, 2015, 

s.494). 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Syftet med denna kvalitativa metasyntes var att undersöka kvinnors upplevelser av 

kontinuerlig barnmorskeledd vårdmodell under graviditet, förlossning och eftervård. 

Resultatet visade att kvinnor överlag har positiva upplevelser av kontinuerlig, barnmorskeledd 

vårdmodell. De centrala och övergripande teman för kvinnors upplevelser av kontinuerlig, 

barnmorskeledd vårdmodell som identifierades var personcentrerad vård, relationen till 

barnmorskan och kommunikationen. Kvinnorna beskrev vården utifrån delaktighet, 

individanpassad vård, professionell vänskap, stödjande och stärkande kontinuitet, rädslor och 

besvikelser, information och tillgänglighet. 
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Resultatdiskussion 

Personcentrerad vård 

De flesta kvinnorna upplevde att de fick personcentrerad vård. De kände sig delaktiga i 

beslutsfattandet och beskrev vården som flexibel och individanpassad. Kvinnorna kände sig 

värdefulla och respekterade. I en studie på totalt 519 kvinnor (2, 2017) beskrev en del kvinnor 

att de hade känt sig exkluderade från beslutsfattande eller att de hade känt sig pressade till 

exempelvis amning. Det är dock oklart hur många kvinnor som upplevde detta. I en annan 

studie var tre av 174 kvinnor besvikna med den kontinuerliga barnmorskeledda vården 

överlag (15). Många omföderskor beskrev att de kände sig mer nöjda med den kontinuerliga, 

barnmorskeledda vårdmodellen jämfört deras tidigare upplevelser av konventionell vård vid 

graviditet, förlossning och eftervård. Detta stämmer väl överens med annan forskning inom 

området som har visat att kvinnor är mer tillfredsställda med kontinuerlig barnmorskeledd 

vård jämfört med konventionell vård (Sandall, Hatem, Devane, Soltani & Gates, 2009).  

I denna kvalitativa metasyntes har bland annat möjligheten till besök av barnmorskan i sitt 

eget hem beskrivits som en uppskattad del av den individanpassade vården. I Sverige utförs 

konventionell mödrahälsovård under graviditeten inte i hemmet, och endast tre av Sveriges 43 

sjukhus erbjuder hembesök av barnmorska efter förlossningen (Socialstyrelsen, 2017). Detta 

kan ses som ett möjligt förbättringsområde för mödrahälsovården i Sverige.  

Begreppet personcentrerad vård faller väl in det teoretiska perspektivet beskrivet av Berg och 

Lundgren (2010) som denna kvalitativa metasyntes har utgått ifrån. Det centrala i teorin är att 

barnmorskan ska stödja den gravida kvinnans unika förmågor, vilket i sin tur stärker henne 

genom graviditet, förlossning och eftervård. Denna definition passar väl in på kvinnornas 

beskrivningar av den personcentrerade vård som de upplevt inom kontinuerlig 

barnmorskeledd vårdmodell, vilket ytterligare styrker modellen som en arbetsmetod att sträva 

efter. 

Relationen till barnmorskan 

Relationen till barnmorskan var enligt många kvinnor den viktigaste aspekten inom den 

kontinuerliga barnmorskeledda vårdmodellen. Relationen till barnmorskan beskrevs som 

ömsesidig vänskap. Relationen bidrog till kvinnornas upplevelser av att de fick bra stöd och 

ökande självförtroende. Enstaka kvinnor beskrev dock att de inte hade fått tillräckligt med 
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stöd (2, 2017). Kvinnorna beskrev att tillgängligheten till en känd barnmorska gjorde det 

lättare att hantera smärta samt bidrog överlag till en positiv förlossningsupplevelse. Dock 

beskrev kvinnorna oro inför att deras kända barnmorska inte skulle finnas tillgänglig vid 

förlossningen, samt besvikelse om detta sedan inträffade. Upplevelserna av eftervården var 

överlag inte lika positiva som upplevelserna av graviditet och förlossning. De kvinnor som 

fick bra stöd från sin kända barnmorska en period efter förlossningen värderade det högt.  

Detta resultat stämmer överens med tidigare forskning inom området som visat att 

kontinuerlig barnmorskeledd vård minskar behovet av farmakologisk smärtlindring och ger en 

positivare förlossningsupplevelse hos kvinnorna (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2013). Även Dahlberg och Aune (2013) menar att kontinuerlig kontakt med 

samma barnmorska leder till ökat självförtroende hos gravida kvinnor. Enligt den 

halvtidsrapport som beskriver det pågående projektet Barnmorska hela vägen i Sollefteå och 

Kramfors ledde närvaro av en känd barnmorska under förlossningen till en mer positiv 

förlossningsupplevelse för kvinnorna. Dessa kvinnor upplevde eftervården som mindre 

positiv jämfört med vården under graviditet och förlossning (Hildingsson 2019). Även i denna 

metasyntes var kvinnorna överlag mer nöjda med vården under graviditet och förlossning 

jämfört med eftervården. Enligt Socialstyrelsen (2017) behöver vården av kvinnor efter 

förlossningen förbättras i Sverige (Socialstyrelsen, 2017), och tillgängligheten till en 

kontinuerlig kontakt med samma barnmorska är en potentiell möjlighet till att uppnå detta. 

Utifrån det teoretiska perspektivet om stödjande och stärkande (Berg & Lundgren, 2010) vid 

barnafödande är det av största vikt att kvinnan känner tillit och förtroende till sin barnmorska, 

för att barnmorskan i sin tur ska kunna stödja och stärka henne tillbaka. En god relation 

mellan barnmorskan och kvinnan är viktigt för att uppnå optimal kontinuerlig vård. Konceptet 

att stödja och att stärka stämmer väl överens med de beskrivningar som kvinnorna i denna 

metasyntes gör om sina barnmorskor inom kontinuerlig barnmorskeledd vårdmodell.  

Vissa kvinnor i denna metasyntes beskrev negativa upplevelser av kontinuerlig 

barnmorskeledd vårdmodell, såsom brist på stöd eller delaktighet. Det framgår inte i alla 

studier hur många kvinnor som haft dessa typer av upplevelser, men i de flesta fall förmedlar 

studiernas författare att det är mindre vanligt förekommande beskrivningar. Det framkommer 

inte heller om dessa negativa upplevelser beror på vårdmodellen i sig eller om det beror på 

andra faktorer, såsom ej uppfyllda förväntningar eller en specifik barnmorskas bemötande. 

Den enda artikeln där kvinnorna överlag beskrivit mindre positiva upplevelser var studien där 
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unga kvinnor fick kontinuerlig barnmorskeledd vård i gruppform under graviditeten (1, 2015). 

Dessa kvinnor beskrev barnmorskorna som stressade, de önskade mer enskild tid tillsammans 

med barnmorskorna och få av dem beskrev personliga relationer till barnmorskorna. 

Kommunikationen 

Kvinnorna upplevde att kontinuerlig kontakt med en eller ett fåtal barnmorskor från samma 

team minskade risken att få motstridig information. Kvinnornas tilltro till barnmorskornas råd 

ökade även tack vare deras nära relation. Kvinnorna upplevde det som positivt att inte behöva 

upprepa information om sin bakgrund och sina känslor för olika barnmorskor. Kvinnorna 

beskrev även att de vågade anförtro sig till sina barnmorskor. En del kvinnor beskrev att 

barnmorskorna fanns tillgängliga att ta kontakt med när som helst. Denna tillgänglighet var 

särskilt högt värderad efter förlossningen. De kvinnor som fick kontinuerlig barnmorskeledd 

vård i gruppform önskade dock mer enskild tid med sina barnmorskor. De upplevde att 

barnmorskorna var stressade.  

Att kommunikationen mellan kvinnorna och barnmorskorna i denna metasyntes beskrivs som 

god stärks genom tidigare forskning som bland annat visat att kvinnor känner större tillit till 

barnmorskors information och råd om de har hunnit bygga en relation till varandra (Kuliukas, 

Duggan, Lewis & Hauck, 2016). Dahlberg och Aune (2013) har även framhävt 

kommunikationens betydelse genom att konstatera att känslor hos kvinnorna av att inte bli 

lyssnade på och att barnmorskorna inte är närvarande bidrar till negativa 

förlossningsupplevelser. Även att en eller ett fåtal barnmorskor känner till en viss kvinnas 

hälsohistoria och behov har i denna kvalitativa metasyntes visat sig vara värdefullt. I 

vårdkedjan där ansvaret för barnafödande kvinnor flyttas mellan mödrahälsovård, 

förlossningsvård och BB-vård ställs höga krav på kommunikationen mellan de olika 

instanserna (SFOG, 2016). Kontinuerlig vård med en eller ett fåtal barnmorskor skulle kunna 

fungera som en viktig roll i den vårdkedjan, och borde då kunna minska risken att viktig 

information faller bort. 

Det teoretiska perspektivet att stödja och stärka av Berg och Lundgren (2010) betonar också 

kommunikationen som ett centralt begrepp inom vården av kvinnor i samband med 

barnafödande. Kommunikationen kan ses som ett viktigt redskap för barnmorskan att kunna 

stödja och stärka kvinnorna. 
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Etikdiskussion 

Ett etiskt godkännande var inte nödvändigt för denna kvalitativa metasyntes eftersom redan 

tidigare utförd kvalitativ forskning användes som data. Enligt Forsberg och Wengström 

(2016) är det en viktig aspekt att använda sig av etiskt godkända studier eller studier med 

etiska resonemang. Därför inkluderades endast studier som har blivit godkända av en etisk 

kommitté i denna metasyntes. Detta etiska godkännande innebär att hänsyn bör ha tagits till 

konfidentialitetskravet i varje studie. Med konfidentialitetskravet menas att de enskilda 

deltagarnas sekretess har skyddats. Alla inkluderade artiklar i metasyntesen har även blivit 

peer reviewed, vilket ytterligare stärker metasyntesens etiska kvalitet. All relevant 

information i artiklarna har översatts till svenska gemensamt av båda författarna för att 

minska risken för felaktig översättning. Informationen har därefter analyserats och 

omformulerats i text för att undvika plagiat, men innehållet i de ursprungliga artiklarna har 

inte förvrängts.  

Malterud (2017)  beskriver vikten av att forskning ska ge ny användbar kunskap. Detta har 

varit centralt i denna metasyntes, då det sammanställda resultatet förväntas kunna bidra med 

ökad kunskap och förståelse för hur mödrahälsovården och förlossningsvården i Sverige kan 

utvecklas. Nyttan med att göra en kvalitativ metasyntes om kvinnors upplevelser av 

kontinuerlig barnmorskledd vårdmodell är att kunna identifiera hur denna vårdmodell skulle 

kunna användas för att förbättra kvinnors reproduktiva hälsa i Sverige. 

Förutom kvinnors överlag positiva upplevelser av kontinuerlig barnmorskeledd vårdmodell 

som beskrivits i denna metasyntes, visar även forskning att kontinuerlig, barnmorskeledd 

vårdmodell är kostnadseffektivt (Sandall et al., 2009 & Tracey et al., 2013), medicinskt 

fördelaktigt och säkert (Begley et al., 2011 & Sandall et al., 2015). Kontinuerlig 

barnmorskeledd vårdmodell bidrar även till en positiv arbetsmiljö för barnmorskorna (Jepsen 

et al., 2016; Newton, Forster & McLachlan, 2018). Samtliga av dessa faktorer gynnar 

kvinnors reproduktiva hälsa. Kostnadseffektiv och säker vård i kombination med en positiv 

arbetsmiljö för barnmorskor ger ökade resurser och större tillgänglighet till vård för kvinnor 

under graviditet, förlossning och eftervård. Sett ur ett hållbarhetsperspektiv kan kontinuerlig 

barnmorskeledd vårdmodell därför vara av nytta inte bara för barnafödande kvinnor, utan 

även för samhället i stort. 
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Metoddiskussion 

Tillförlitlighet, överförbarhet och giltighet är viktiga faktorer för att avgöra om forskning med 

kvalitativ design är trovärdig och av god kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012). Kvalitativ 

metasyntes är enligt Walsh och Downe (2005) en forskningsmetod som anses överförbar till 

sjukvården, och metaetnografisk innehållsanalys är enligt Wallengren och Henricson (2012) 

en styrka för giltigheten och tillförlitligheten. Därför anses denna kvalitativa metasyntes med 

innehållsanalys vara överförbar, giltig och tillförlitlig.  

Sökning av data utfördes i tre referensdatabaser som ansågs relevanta för forskningsområdet. 

Det kan ses som en svaghet att endast söka i tre databaser eftersom relevanta artiklar från 

andra databaser eventuellt kan ha missats. Dock fanns inte möjlighet att utöka sökningarna till 

fler databaser på grund av tidsbegränsningar. Detta kan ha påverkat metasyntesens giltighet. 

Publiceringsåren för de inkluderade artiklarna i resultatet är mellan åren 1998 till 2017, ett 

tidsspann på 20 år. Detta bör dock inte påverka metasyntesens giltighet, eftersom kvinnors 

upplevelser av kontinuerlig, barnmorskeledd vårdmodell inte borde förändras över tid. 

Datasökningarna utfördes systematiskt utifrån både fritext, MeSH-termer (Karolinska 

institutet, 2017) och med hjälp av booleska operatörer. Sökningarna går att följas med 

noggrant dokumenterade sökstrategier och sökresultat i Bilaga 3. Detta stärker den kvalitativa 

metasyntesens giltighet och tillförlitligheten. Alla inkluderade artiklar var peer reviewed, 

vilket ytterligare stärker resultatet. 

Metoden är väl beskriven, såväl som exklusions- och inklusionskriterier. Detta anses öka den 

kvalitativa metasyntesens tillförlitlighet och giltighet (Wallengren & Henricson 2012). Att 

endast artiklar på svenska eller engelska inkluderades skulle kunna ses som en svaghet då 

artiklar skrivna på andra språk kan ha missats. Alla inkluderade artiklar i metasyntesen var 

skrivna på engelska. Då engelska språket inte är författarnas modersmål, användes ett 

engelsk-svenskt lexikon fritt tillgängligt på internet som hjälpmedel vid översättning. 

Artiklarna i resultatet har diskuterats och lästs av båda författarna tillsammans för att undvika 

feltolkningar. Dessa åtgärder kan anses öka metasyntesenes tillförlitlighet och giltighet. 

De inkluderade artiklarna i metasyntesen är baserade på studier utförda i flera olika länder; 

Irland (n=1), Storbritannien (n=5), Danmark (n=1), Norge (n=1) och Australien (n=7). Detta 

har gett den kvalitativa metasyntesen ett brett perspektiv på kvinnornas upplevelser av 

kontinuerlig barnmorskeledd vårdmodell. Tydliga samband kan ses bland kvinnornas 
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upplevelser mellan de olika studierna och länderna. Att alla artiklarna är från 

höginkomstländer är ett medvetet val då de upplevelser som kvinnorna har i dessa länder bäst 

kan relateras till den svenska hälso- och sjukvården. Detta styrker metasyntesens 

överförbarhet till klinisk praktik inom mödrahälsovården och förlossningsvården i Sverige 

(Forsberg & Wengström, 2008). Ingen studie har dock exkluderats på grund av vilket land 

den är utförd i.  

I artiklarna som ligger till grund för resultatet kan den kontinuerliga barnmorskeledda 

vårdmodellen vara utformad på olika sätt. Den konventionella mödrahälsovården, 

förlossningsvården och eftervården är även organiserad på olika vis beroende på vilket land 

studien är utförd i. Dessa olika vårdmodeller och vårdorganisationer kan ha påverkat 

kvinnornas upplevelser och därmed även resultatet i metasyntesen. Detta kan anses påverka 

metasyntesens överförbarhet till den svenska sjukvården negativt. 

Resultatet i denna kvalitativa metasyntes baseras på vetenskapliga artiklar (n=15) inom 

ämnesområdet sexuell och reproduktiv hälsa. Dessa artiklar var av både kvalitativ (n=12) och 

kvantitativ (n=3) design. Metasyntesens giltighet och överförbarhet hade kunnat stärkas 

ytterligare genom att inkludera fler artiklar till resultatet. Två av de 15 artiklarna som 

inkluderades i resultatet är skrivna av samma forskare vilket kan anses som både positivt och 

negativt. Nackdelen kan vara att forskarna redan har en förförståelse om ämnet som i sin tur 

påverkar resultatet. Fördelen kan vara att forskarna är väl insatta i området och att båda 

artiklarna motsvarar syftet till den kvalitativa metasyntesen väl. I detta fall ansågs fördelarna 

överstiga nackdelarna, och nackdelarna bör inte påverka metasyntesens tillförlitlighet. 

En risk med kvalitativ metasyntes som metod är att eventuella oriktigheter som de 

analyserade studierna kan ha återgett skulle kunna förvränga resultatet i den slutgiltiga 

metasyntesen (Willman et al., 2016). Det är därför en viktig aspekt att bedöma trovärdigheten 

av de artiklar som skall inkluderas i en studie (Petrson & Lindskov, 2012). Därför har 

noggrann kontroll av de analyserade studiernas relevans och trovärdighet utförts genom 

Johanna Briggs Institute for Evidence Based Nursing Quality Assessment and Review 

Instrument (JBI-QARI), se Bilaga 4 (The Joanna Briggs Institute, 2017). Alla inkluderade 

artiklar i metasyntesen bedömdes vara av hög kvalitet vilket stärker metasyntesens 

tillförlitlighet och giltighet. Bilaga 1 och Bilaga 2 visar inkluderade och exkluderade artiklar 

som genomgått kvalitetsgranskning. Hela processen har utförts med båda författarna 

gemensamt, då kvalitetsbedömningarna har diskuterats och jämförts författarna emellan. Detta 
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stärker trovärdigheten enligt Polit och Beck (2012). Alla inkluderade artiklar (n=15) 

presenterar även citat från de deltagande kvinnorna vilket ytterligare stärker deras 

trovärdighet (Polit & Beck, 2012). I metasyntesens resultat återges originaldata i form av citat 

från alla inkluderade artiklar. Detta ökar i sin tur även metasyntesens tillförlitlighet.  

Slutsats 

Kvinnor upplever kontinuerlig barnmorskeledd vårdmodell som stödjande, stärkande och 

personcentrerad. Kontinuerlig barnmorskeledd vårdmodell är en personcentrerad vårdform 

som stödjer och stärker kvinnorna genom graviditet, förlossning och eftervård. De positiva 

upplevelserna av kontinuerlig barnmorskeledd vårdmodell verkar minska när vården under 

graviditeten bedrivs i gruppform istället för individuellt. 

Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet av denna studie kan vara till stöd för att utveckla mödrahälsovården och 

förlossningsvården i Sverige. Ökad kunskap om hur kvinnor upplever kontinuerlig 

barnmorskeledd vårdmodell kan ge förbättrade möjligheter att möta de behov som kvinnor i 

Sverige uttrycker att de har gällande vården i samband med graviditet, förlossning och 

eftervård. Både positiva såväl som negativa upplevelser av kontinuerlig barnmorskeledd 

vårdmodell är av värde. Kvinnornas upplevelser av oro och besvikelse över att inte få en känd 

barnmorska vid sin sida under förlossningen bör exempelvis beaktas vid utformandet av en 

kontinuerlig barnmorskeledd vårdmodell. 

Den här studien kan inspirera till förändring för att barnmorskor genom personcentrerad vård 

ska kunna stödja och stärka kvinnor under graviditet, förlossning och eftervård. Denna 

kvalitativa metasyntes har stärkt oss författare i vår roll som blivande barnmorskor. Vi hoppas 

att i framtiden få möjlighet att delta i utvecklingen av kontinuerlig barnmorskeledd 

vårdmodell i Sverige.  

Förslag till vidare forskning 

Barnmorskors upplevelser av att arbeta inom kontinuerlig barnmorskeledd vårdmodell vore 

av intresse att studera vidare för att tydliggöra fördelar och nackdelar med kontinuerlig 

barnmorskeledd vårdmodell ur barnmorskans perspektiv. Om möjligt vore det av intresse att 

studera detta inom de projekt som pågår just nu i Sverige gällande kontinuerlig 
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barnmorskeledd vårdmodell. Kvalitativ forskning som innefattar både barnmorskors och 

kvinnors upplevelser av kontinuerlig barnmorskeledd vårdmodell skulle kunna ge en samlad 

bild över hur mödrahälsovården och förlossningsvården kan förenas i ökad kontinuitet.  

Ytterligare förslag på framtida forskningsprojekt skulle kunna vara att titta närmare på hur 

vården för kvinnorna efter förlossningen skulle kunna utvecklas. 
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Bilaga 1. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet. 
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Kvalitet 
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Allen, J., 
Kildea, S. & 
Stapleton, H.  
 
2015 
 
Australien 
 

 
How does 
group 
antenatal care 
function 
within a 
caseload 
midwifery 
model? A 
critical 
ethnographic 
analysis. 
 

 
Undersöka yngre 
kvinnors (19-22 år) 
erfarenheter av 
caseload midwifery 
i grupp antenatalt. 

 
Kvalitativ, fokuserad 
etnografisk metod. 
Tematisk analys. 
 
Semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer 
och fältobservationer. 

 
n=10 
kvinnor 
 

 
Kvinnorna uppskattade att 
ha en bekant barnmorska 
närvarande vid 
förlossningen, men att 
vården bedrevs i grupp 
gjorde att få kvinnor 
beskrev starka och 
personliga relationer till 
sin barnmorska. 
Kvinnorna önskade mer 
tid enskilt med 
barnmorskan. 
 

 
Hög 
kvalitet 

 
2 

 
Allen, J., 
Kildea, S., 
Hartz, D., 
Tracy, M. & 
Tracy, S.  
 
2017 
 
Australien 

 
The 
motivation 
and capacity 
to go ‘above 
and beyond’: 
Qualitative 
analysis of 
free-text 
survey 
responses in 
the M@NGO 
randomised 
controlled 
trial of 
caseload 
midwifery. 
 

 
Undersöka 
huruvida kvinnor 
som vårdas utifrån 
en caseloadmodell 
upplever sin 
barnmorska 
annorlunda jämfört 
med kvinnor som 
får standardvård. 

 
Kvantitativ, 
multicentrerad, öppen, 
randomiserad, 
kontrollerad 
parallelgruppsstudie. 
Kvalitativ data 
analyserad med 
deduktiv 
femstegsmetod. 
 
Enkätundersökning 
med öppna svar. 
 

 
n=519 
kvinnor 
(som 
svarade 
på de 
öppna 
frågorna 
med egna 
ord) 

 
Alla kvinnor, oavsett 
vård, karakteriserade sina 
barnmorskor som 
informativa, kompetenta 
och snälla. Utifrån 
upplevelser från de 
kvinnor som fick 
caseload-vård 
sammanfattades 
barnmorskorna med 
ytterligare 
egenskaper som som 
”empowering”, 
"endorphic".  

 
Hög 
kvalitet 

 
3 

 
Beake, S., 
ACosta, L., 
Cooke, P. & 
McCourt, C.  
 
2013 
 
Storbritannien 

 
Caseload 
midwifery in 
a multi-ethnic 
community: 
The women’s 
experiences. 

 
Att utvärdera 
caseload midwifery 
i ett etniskt varierat 
innerstadsområde 

 
Kvalitativ 
intervjustudie. 
Analys utifrån 
grundad teori 
 
Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 

 
n=12 
kvinnor 
 

 
Kvinnor från etniska 
minoriteter har samma 
önskemål gällande 
kontinuerlig vård som 
andra kvinnor. Den nära 
relationen till 
barnmorskan höjde 
kvaliteten på vården och 
gjorde att kvinnorna 
vågade anförtro sig. 

 
Hög 
kvalitet 



 

 
 

 
4 

 
Dove, S. & 
Muir-
Cochrane, E. 
 
2014 
 
Australien 

 
Being safe 
practitioners 
and safe 
mothers: A 
critical 
ethnography 
of continuity 
of care 
midwifery in 
Australia 

 
Att undersöka hur 
barnmorskor och 
kvinnor inom en 
kontinuerlig 
vårdmodell i 
Australien 
upplevde risker 
med barnafödande, 
och hur dessa 
upplevelser 
påverkar 
kvinnornas och 
barnmorskornas 
val.  

 
Kvalitativ etnografisk 
metod. 
Analys enligt 
Carspecken’s 
femstegsmetod. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
fältobservationer 

 
n=17 
kvinnor 
 

 
Barnmorskorna intog en 
medlande roll mellan 
kvinnan och 
sjukhuspersonal gällande 
risker. Tillit i relationen 
mellan kvinnan och 
barnmorskan skapade mer 
utrymme att förmedla det 
normala trots obstetriska 
risker. 

 
Hög 
kvalitet 

 
5 

 
Fawsitt, C., 
Bourke, J., 
Lutomski, J., 
Meaney, S., 
McElroy, B., 
Murphy, R., 
& Greene, R.  
 
2017 
 
Irland 
 

 
What women 
want: 
Exploring 
pregnant 
women’s 
preferences 
for 
alternative 
models of 
maternity 
care. 

 
Att kunna 
involvera kvinnor 
för planering av 
mödrahälsovård 
genom att 
undersöka 
kvinnornas 
preferenser för vård 
och val av 
födelseplats. 

 
Kvalitativ 
intervjustudie 
Tematisk analys 
 
Fokusgruppsintervjuer 

 
n=56 
kvinnor 

 
Resultatet tyder på att 
kvinnor inte föredrar en 
viss vårdmodell, utan 
önskar snarare en 
hybridmodell av vård som 
omfattar både konsult- 
och barnmorskledd vård. 
Kontinuerlig vård 
identifierades som en 
viktig faktor oavsett 
vårdmodell. 

 
Hög 
kvalitet 

 
6 

 
Homer, C., 
Davis, G., 
Cooke, M & 
Barclay, L.  
 
2002 
 
Australien  
 

 
Women’s 
experiences 
of continuity 
of midwifery 
care in a 
randomised 
controlled 
trial in 
Australia. 
 

 
Att jämföra 
erfarenheterna från 
kvinnor som fått 
kontinuerlig, 
barnmorskeledd 
vård med kvinnor 
som fått 
standardvård under 
graviditet, 
förlossning och 
postpartum. 

 
Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad studie. 
 
Enkätundersökning 
med öppna svar. 

 
n= 362 
kvinnor 
(som 
svarade 
på de 
öppna 
frågorna 
med egna 
ord) 

 
De kvinnor som fick 
kontinuerlig, 
barnmorskeledd vård 
upplevde en högre känsla 
av kontroll och en 
positivare graviditet och 
förlossning jämfört med 
de som fick standardvård. 
Postpartumvården 
fick negativa 
kommentarer i båda 
grupperna. 

 
Hög 
kvalitet 

 
7 

 
Huber, U.S. & 
Sandall, J.  
 
2009 
 
Storbritannien  

 
A qualitative 
exploration 
of the 
creation of 
calm in a 
continuity of 
carer model 
of maternity 
care in 
London. 
 

 
Att utforska 
förhållandet mellan 
en kontinuerlig, 
barnmorskeledd 
vårdmodell (one-
to-one care) och 
skapandet av lugn. 

 
Kvalitativ 
intervjustudie 
Induktiv ansats, fine-
grained analys  
 
Semistrukturerade 
djupintervjuer och 
fältobservationer 
 

 
n=10 
kvinnor 
 

 
Lugn eftersträvas av 
födande kvinnor, och att 
uppleva lugn är 
förknippat med större 
tillfredsställelse. 
Relationell kontinuitet 
skapar lugn genom 
förtrogenhet, 
tydliggörande av 
förväntningar och 
minskad risk för 
motstridiga råd. 
 

 
Hög 
kvalitet 



 

 
 

 
8 

 
Jenkins, 
M.G., Ford, 
J.B., Todd, 
A.L., Forsyth, 
R., Morris, 
J.M. & 
Roberts, C.L.  
2015 
Australien 
  
 

 
Women’s 
views about 
maternity 
care: how do 
women 
conceptualise 
the process of 
continuity? 

 
Att förstå hur 
kvinnor uppfattar 
kontinuitet inom 
mödrahälsovård. 

 
Kvalitativ 
intervjustudie. 
Tematisk analys. 
 
Semistrukturerade 
djupintervjuer. 
 

 
n=53 
kvinnor 
 

Kvinnor upplevde 
kontinuerlig vård på olika 
sätt. De flesta upplevde 
att det viktigaste var att ha 
en känd vårdgivare, men 
det handlade också om 
kontinuitet gällande 
information, kontinuitet 
gällande lokalisation samt 
kontinuitet genom flera 
graviditeter.  

  
Hög 
kvalitet 

 
9 

 
Jepsen, I., 
Mark, E., 
Foureur, M., 
Nøhr, E.A. & 
Sørensen, 
E.E.  
2017 
Danmark 
 

 
A qualitative 
study of how 
caseload 
midwifery is 
experienced 
by couples in 
Denmark. 

 
Att följa, utforska 
och utveckla 
kvinnors och deras 
partners 
erfarenheter av 
caseload 
midwifery.  

 
Kvalitativ, etnografisk 
metod. 
Hermeneutisk-
fenomenologisk 
analys. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer + 
fältobservationer. 
 

 
n=10 
kvinnor 
 

Latensfasen och 
förflyttningen från 
hemmet till sjukhuset 
upplevdes positivt när 
paret hade en känd 
barmorska. Kvinnornas 
partners kände sig 
inkluderade. Paren kände 
sig som "more than 
numbers". Relationen till 
barnmorskorna beskrevs 
som jämlik och 
professionell vänskap. 

 
Hög 
kvalitet 

 
10 

 
Leap, N., 
Sandall, J., 
Buckland, S 
& Huber, U.  
2010 
Australien  
 

 
Journey to 
Confidence: 
Women’s 
Experiences 
of Pain in 
Labour and 
Relational 
Continuity of 
Care 

Att utforska 
kvinnors syn på det 
fenomen som visat 
sig i studier 
gällande att 
kvinnor som fått 
kontinuerlig vård är 
mindre benägna att 
använda 
farmakologisk 
smärtlindring vid 
förlossning jämfört 
med kvinnor som 
fått annan vård. 

 
Kvalitativ, deskriptiv 
metodologisk metod. 
Tematisk analys. 
 
Semistrukturerade 
djupintervjuer 

 
n=10 
kvinnor 

Kvinnorna uppgav att den 
kontinuerliga kontakten 
med barnmorskorna 
ökade deras känsla av att 
kunna hantera smärta 
under förlossningen. 
Detta berodde på den 
tillitsfulla relationen som 
utvecklades till 
barnmorskan, vilket 
stärkte 
kvinnorna. 

 
Hög 
kvalitet 

 
11 

 
Lyberg, A., 
Severinsson, 
E.  
2010 
Norge  
 

 
Fear of 
childbirth: 
mothers' 
experiences 
of team 
midwifery 
care - a 
follow-up 
study. 
 

 
Att belysa mödrars 
rädsla för 
förlossning och 
deras erfarenheter 
av att bli vårdad 
inom en team 
midwifery-modell 
under graviditet, 
förlossning och 
postpartumperiod. 

 
Kvalitativ 
intervjustudie. 
Hermeneutisk 
innehållsanalys. 
 
Individuella intervjuer 

 
n=13 
kvinnor 

Ett huvudtema 
formulerades: kvinnans 
rätt till ägande av 
graviditet, förlossning och 
postnatal vård som en 
metod för att bibehålla 
värdighet. Relationen 
mellan kvinnan och 
barnmorskan är viktig ur 
den känslomässiga 
aspekten av 
barnafödande. För 
förlossningsrädda kvinnor 
kan kontinuerlig vård 
användas av barnmorskor 
för att minska rädsla. 

 
Hög 
kvalitet 



 

 
 

 
12 
 

 
McCourt, C. 
& Pearce, A. 
2000 
 
Storbritannien  
 

 
Does 
continuity of 
carer matter 
to women 
from 
minority 
ethnic 
groups? 
 

 
Att utforska 
upplevelsen av 
mödrahälsovård 
hos kvinnor från 
etniska 
minoritetsgrupper 
(som inte svarade 
på en tidigare 
enkätundersökning) 
för att ta reda på 
om kontinuitet var 
viktigt för dem. 

 
Kvalitativ 
intervjustudie. 
Analys enligt grundad 
teori. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

 
n=10 
kvinnor 
 

 
Kvinnorna värderade 
kommunikation, stöd och 
kontroll högt. De kvinnor 
som fick konventionell 
vård var besvikna, särskilt 
på sjukhusvården. 
De kvinnor som fick 
caseload-vård var mer 
positiva och betonade 
värdet av att ha ”sin egen” 
barnmorska. De upplevde 
större tillit till personalen 
och till sig själva. 

 
Hög 
kvalitet 

 
13 

 
Tinkler, A., & 
Quinney, D.  
 
1998 
 
Storbritannien 

 
Team 
midwifery: 
the influence 
of the 
midwife-
woman 
relationship 
on women's 
experiences 
and 
perceptions 
of maternity 
care. 
 

 
Att utforska 
kvinnors 
beskrivningar av 
mödravård i 
England, med 
fokus på deras 
upplevelser av 
kommunikation, 
information och 
beslutsfattande, 
delaktighet och 
upplevelser.  

 
Kvalitativ 
intervjustudie. 
Induktiv analys.  
 
Djupintervjuer, 
individuella och i 
grupp 
 

 
n=38 
kvinnor 
 

 
Att ha en positiv relation 
till sin 
barnmorska/vårdgivare 
underlättar samt skapar 
tillfredsställelse. 
Kvinnorna kände sig 
delaktiga i vården och 
självsäkra inför graviditet 
och förlossning.   

 
Hög 
kvalitet 

 
14 

 
Walsh, D. 
 
1999 
 
Storbritannien 
  
 

 
An 
ethnographic 
study of 
women's 
experience of 
partnership 
caseload 
midwifery 
practice: the 
professional 
as a friend. 
 

 
Att utforska 
erfarenheten av att 
ha en känd 
barnmorska under 
graviditet och 
förlossning enligt 
vad som föreskrivs 
genom 
partnerskapet 
caseload 
vårdmodell hos 
kvinnor som 
tidigare fått barn 
under ett annat 
vårdsystem. 

 
Kvalitativ etnografisk 
metod. 
 
Individuella intervjuer  
 

 
n = 10 
kvinnor 

 
Caseload midwifery har 
en positiv effekt på 
kvinnors upplevelser av 
barnafödandet. Det är 
framför allt relationen till 
barnmorskan som 
värderas högt av 
kvinnorna. De beskriver 
barnmorskorna som sina 
vänner.   

 
Hög 
kvalitet 

 
15 

 
Williams, K., 
Lago, L., 
Lainchbury, 
A., & Eagar, 
K.  
 
2010 
 
Australien 

 
Mothers’ 
views of 
caseload 
midwifery 
and the value 
of continuity 
of care at an 
Australian 
regional 
hospital. 
 

 
Att utvärdera 
mödrars 
tillfredsställelse 
med caseload 
midwifery, och om 
detta varierar 
utifrån vilken 
utsträckning 
kontinuiteten är 
tillämpad. 

 
Kvantitativ 
enkätundersökning 
med öppna svar som 
som 
sammankopplades 
med kvinnornas 
kliniska data. 

 
n=174 
kvinnor 

 
Caseload-vården fick bra 
betyg. Relationen till 
barnmorskorna var viktig. 
Barnmorskorna var en 
källa till trygghet under 
graviditet, förlossning och 
postpartumperioden. 

 
Hög 
kvalitet 



 

 
 

Bilaga 2. Sammanställning av exkluderade artiklar efter kvalitetsbedömning. 
 

Författare, (år), 
land Titel Design, metod Kvalitetsgranskad Orsak till 

exklusion 

Jonge, A., Stuijt, 
R., Eijke I., & 
Westerman, M., 
(2014) 
Nederländerna 

Continuity of care: what 
matters to women when 
they are referred from 
primary to secondary care 
during labour? a qualitative 
interview study in the 
Netherlands 

Kvalitativ metod, 
tematisk 
innehållsanalys. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Ja 
Resultatet 
svarade ej på 
syftet. 

Tingstig, C., 
Gottvall, K., 
Grunewald, C,. & 
Waldenström, U., 
(2011) Sverige 

Satisfaction with a modified 
form of in-hospital birth 
center care compared with 
standard maternity care.  

Kvantitativ metod. 
Observations 
studie med 
frågeformulär. 

Ja 
Endast 
kvantitativ data 
i resultatet 

Hildingson, I., 
Rubertsson, C., 
Karlström, A., & 
Haines, H. (2018) 
Sverige 

Caseload midwifery for 
women with fear of birth is 
a feasible option 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad studie. 
Frågeförmulär. 

Ja 
Endast 
kvantitativ data 
i resultatet 

Biro, A-M., 
Waldenström, U., 
Brown, S., & 
Pannifex, JH., 
(2003) Australien 

Satisfaction with team 
midwifery care for low- and 
high-risk women: a 
randomized controlled trial. 

Kvantitativ och 
kvalitativ metod. 
Randomiserad, 
kontrollerad studie. 
Frågeformulär med 
öppna svar. 

Ja 

Svårt att skilja 
mellan 
kvalitativ och 
kvantitativ data 
i resultatet.  

Page, L., (2003), 
Storbritanninen 

One-to-one Midwifery: 
Restoring the ”with 
Women” Relationship in 
Midwifery 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
kohortstudie. 
Innehållsanalys. 
Frågeformulär och 
intervjuer.  

Ja 

Dåligt 
beskriven 
metoddel. Ej 
etiskt godkänd. 

Jenkins, M., Ford, 
B., Morris, J., & 
Roberts, C., (2014) 
Australien 

Women's expectations and 
experiences of maternity 
care in NSW--what women 
highlight as most important. 

Kvalitativ metod. 
Tematisk 
innehållsanalys. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Ja 
Resultatet 
svarade ej på 
syftet. 

Baas, C., Jaap, J., 
Erwich, M., 
Wiegers, T., Paul 
de cock, T., & 
Hutton, E. (2015) 
Nederländerna 

Women´s suggestions for 
improving Midwifery care 
in The Netherlands 

Kvalitativ metod. 
Tematisk 
innehållsanalys. 
Frågeformulär med 
öppna svar. 

Ja 

Resultatet 
svarade ej på 
syftet. Ej etisk 
godkänd. 



 

 
 

Bilaga 3. Översikt litteratursökning 
 
 
Databas 

 
Sökord 

 
Antal träffar 

 
Antal lästa 
abstrakt 

 
Antal kvalitets-
granskade 
artiklar 

 
Antal artiklar 
använda i 
resultatet 

 
PubMed 

 
S1 women 

 
935212 

   

  
S2 pregnant 

 
174521 

   

  
S3 caseload 

 
2639 

   

  
S4 experience 

 
609765 

   

  
S5 midwifery 

 
51075 

   

  
S6 perceptions 

 
575247 

   

  
S7 Continuity of 
care 

 
235111 

   

  
S8 childbirth 

 
44740 

   

 
 

 
S9 mother- 
midwife 
relationship 

 
524 

   

  
S10 relationship 

 
1150618 

   

  
S11 team 
midwifery 

 
2329 

   

  
S12 maternity 

 
31617 

   

  
S13 birth 

 
341470 

   

 
 

 
S14 labour 

 
1150618 

   

 
 

 
((S1 OR S12 OR 
S3) AND 
(S4 OR S5 OR 
S13) AND (S5 
OR/AND S3) 
 

 
187 

 
40 

 
4 

 
3 

  
(S1 OR S12 OR 
S3) AND (S4 OR 

 
146(*3) 

 
17 

 
 

 
0 



 

 
 

S5 OR S13) AND 
(S11 OR S7) 
 

  
(S10 AND S14) 
AND (S1 
OR/AND S2) 
 

 
86(*3) 

 
19 

 
2 

 
2 

  
S1 AND S4) 
AND (S7 AND 
S11 AND S13) 
 

 
19 

 
15 

 
3 

 
3 

 
Cinahl 

 
S1 women 

 
355211 

   

  
S2 pregnant 

 
37745 

   

  
S3 caseload 

 
2069 

   

  
S4 experience 

 
288213 

   

  
S5 midwifery 

 
33177 

   

  
S6 perceptions 

 
132231 

   

  
S7 Continuity of 
care 

 
17046 

   

  
S8 childbirth 

 
28780 

   

  
S9 mother- 
midwife 
relationship 

 
14 

   

 
 

 
S10 relationship 

 
296673 

 
 

 
 

 
 

  
S11 team 
midwifery 

 
827 

   

  
S12 maternity 

 
10443 

   

  
S13 birth 

 
89869 

   

  
S14 labour 

 
44954 

   

 
 

 
(S1 OR/AND S11 
OR S3) AND 
(S2 OR S4 OR S6 
OR S5 OR S13 
OR S3 AND S8)  
 

 
 
44(*3) 

 
 
12 

 
 
5 

 
 
3 



 

 
 

 
* Antalet dubbletter som redan identifierats i tidigare sökningar, och som därför ej räknas med till nästa urval. 

  
(S1 OR S7 OR 
S3) AND (S1 OR 
S5 OR/AND S4) 
AND (S8) 
 

 
129(8*) 

 
16 

 
4 

 
3 

  
S10 AND S14 
AND (S1 AND 
S4) 
 

 
320 (5*) 

 
12 

 
 

 

 
Web of Science 

 
S1 women 

 
1294062 

   

  
S2 pregnant 

 
145496 

   

  
S3 caseload 

 
3625 

   

  
S4 experience 

 
1627585 

   

  
S5 midwifery 

 
6677 

   

  
S6 perceptions 

 
534462 

   

  
S7 Continuity of 
care 

 
10567 

   

  
S8 childbirth 

 
16561 

   

  
S9 mother- 
midwife 
relationship 

 
300 

   

  
S10 relationship 

 
2150478 

   

  
S11 team 
midwifery 

 
385 

   

  
S12 maternity 

 
16438 

   

  
S13 birth 

 
331724 

   

  
S14 labour 

 
244832 

   

  
(S1 OR S12 OR 
S3) AND 
(S4 OR S5 OR 
S13) AND (S7 
OR/AND S11) 
AND/OR S9  

 
120(10*) 

 
16 

 
3 

 
1 

 
Totalt: 

 
 

 
 

 
147 

 
21 

 
15 
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