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Kontrakt hemfödsel 

……………………………………….med beräknad födsel …..……………………… 
önskar föda hemma.  
Vid hembesöket har det konstateras att det föreligger en normal graviditet.  
Rutinultraljud har gjorts där det påvisats ett foster, samt att placentan inte är 
föreliggande.  
MVC basprogram följs.  
Således förväntas normal födsel. 
Obstetrisk information som omfattar risker för mor och barn under 
hemförlossningen såsom blödning och skulderdystoci är given av leg. Barnmorska 
som även informerat om handläggning av dessa tillstånd vid hemförlossning. 

I mån av tillgänglig barnmorska kan födseln ske i hemmet om den startar i  
v 37+0 till 41+6 dvs …………………………...…. annars hänvisas mor till sjukhus.  

Föräldrarna kan alltid själva, av vilken anledning de än har, välja att avsluta 
hemförlossningen på sjukhus. Barnmorska medföljer då och lämnar över det 
medicinska ansvaret till personal på sjukhus. 

Den ansvariga barnmorskan har rätt att avbryta hemförlossningen om denne 
bedömer att förloppet är avvikande från det normala och medföljer paret till sjukhus 
samt överlämnar då ansvaret till personalen på sjukhuset. 

Om föräldrarna motsätter sig barnmorskans rekommendationer om att avbryta 
hemförlossningen kan barnmorskan ej ha fortsatt medicinskt ansvar. 
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Upplägget omfattas av: 

• Ett bedömningssamtal om 1h 975:-/h ca v.30 (betalas separat) 
• Ett förlossningsförberedande samtal om 1,5 h i  v. 37 
• Närvaro under den födande processen från det att den födande/paret önskar, 

varav krav om två barnmorskor under födelsens utdrivningsfas och en timma 
efter att moderkakan avgått. 

• Uppföljande samtal om 1h.  

Vid födsel med Barnmorsketeamet utgår en grundavgift på 3500 kr som 
inkluderar: 

• Ett förlossningsförberedande samtal om 1,5h i ca v. 37 
• Administration av journal, födelseanmälan, bokning av tider hos barnläkare 

samt för PKU-provtagning 
• Uppföljande samtal om 1h. 

Kostnad för proffesionellt barnmorskestöd i hemmet: 

• 975 kr/h från det att den födande/paret önskar och till två timmar efter 
moderkakan avgått. 

Milersättning 28 :-/mil 

Leg Barnmorska  
Telefonnummer 

Föräldrar  

Datum/Ort  
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