
     AVTAL BARNMORSKEDOULA 

  

Kontaktuppgift: 

info@fodamedstod.se 
 
 
§1 Min roll som barnmorskedoula 
 
Jag är legitimerad barnmorska och diplomerad doula i metoden 
Föda utan rädsla. Vid ett uppdrag som barnmorskedoula använder 
jag mig av mina kompetenser på ett för dig och din partner 
överlappande sätt. Under graviditeten är det barnmorskan på 

MVC som tar det primära medicinska ansvaret. Min roll är framförallt att fokusera på att du och 
din partner ska få en så positiv och stärkande förlossningsupplevelse som möjligt och vid behov 
bidra med kompletterande information eller stöd.  
 
När förlossningen sätter igång så kan jag komma hem till er och göra en första bedömning. Jag 
kan lyssna på fosterljud och undersöka hur barnet har trängt ned och om modermunnen har 
börjat öppna sig. Vi kan då tillsammans avgöra när det är dags att åka in till sjukhuset för att 
föda. Så länge jag är hemma hos er under värkarbetet så tar jag även ett medicinskt ansvar inom 
ramen för min barnmorskelegitimation. För att kunna göra det har jag tecknat en 
patientskadeförsäkring - samma försäkring som jag använder mig av när jag arbetar som 
hembarnmorska. När vi kommer fram till sjukhuset lämnar jag över det medicinska ansvaret till 
barnmorskorna som arbetar på förlossningen och fokuserar sedan hela min uppmärksamhet på 
det emotionella och känslomässiga stödet.  
 
 
 § 2 Mina tjänster 

I barnmorskedoulauppdraget ingår: 

• En förträff och en förlossningsförberedande träff 
• 1-2 behandlingar med avslappnande och värkstärkande akupunktur om så önskas inför 

födseln 
• Jour dygnet runt med start 10 dagar före beräknat datum fram till och med den dagen då 

barnet föds (om din förlossning startar utanför den angivna tidsperioden så försöker 
jag stå till förfogande). 

• Närvaro på hela förlossningen från början till slut. Jag möter upp hemma eller på sjukhus, 
enligt ert önskemål. Jag stannar även en stund efter födseln eller enligt annan 
överenskommelse. 

• Ett uppföljande möte c:a en vecka efter förlossningen. 
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§ 3 Ersättning 

Kostnaden för barnmorskedoulauppdraget är 19 900 kronor. Inga övriga kostnader tillkommer. 
Beloppet betalas enligt följande: 

• Jag skickar en faktura till dig/er som ställs på 30 dagar. Det är först efter att denna 
betalning har kommit in som jag formellt är bokad för uppdraget. 

§ 4 Backupdoula 

Oförutsedda händelser kan göra att jag får förhinder att komma till förlossningen. För att kunna 
säkerställa ditt/ert stöd har jag alltid en backupdoula redo för dessa sällsynta tillfällen. Denne 
kan även vara aktuell för mig att kalla in som avbytare under pågående födsel, t. ex. vid en 
långvarig förlossning eller om jag drabbas av akut sjukdom. Jag ansvarar själv för att ersätta 
backupdoulan. Det finns alltid möjlighet att bekanta sig med den andra barnmorskedoulan. Jag 
samarbetar i första hand med doulor som även är legitimerade barnmorskor, i andra hand med 
erfarna och diplomerade doulor. 

§ 5 Sekretess 

Jag har tystnadsplikt. När jag arbetar med en backupdoula så ger ni mig dock tillåtelse att 
överrapportera samt diskutera uppdraget med denne person, för att vi tillsammans ska kunna 
stödja dig/er på bästa sätt. Backupdoulan omfattas likaledes av tystnadsplikten. 

§ 6 Allmänna villkor 

Avtalet kan sägas upp av dig/er. Om detta sker innan jourperioden har påbörjats betalar ni endast 
en administrationsavgift på 500 kronor, samt för de delar av uppdraget jag redan har fullföljt:  
• 2700 kronor för den förlossningsförberedande träffen 
• 1000 kronor för varje extra träff i ert hem 

• 6500  kronor är kostnaden för påbörjad jourperiod  

Om något oförutsägbart händer, som snabb hemförlossning eller förlossning innan påbörjad 
jourtid där jag inte lyckas närvara, betalar ni endast för de delar som jag redan fullföljt, enligt 
beloppen ovan. 

Om jag av någon anledning behöver bryta avtalet återbetalas de delar av uppdraget som jag ännu 
inte har fullföljt, enligt beloppen ovan. 

Under jourperioden har jag en inställelsetid på två timmar.  
Om ni kontaktar mig mindre än två timmar innan barnet föds och jag på grund av detta inte 
hinner anlända före födseln debiteras ni ändå för hela beloppet. 

Jag har två, undantagsvis tre, uppdrag som löper parallellt med varann varje månad. (För att 
enbart kunna koncentrera mig på en jourperiod i taget skulle kostnaden för ett uppdrag behöva 



vara över 50 000 kronor). Det är mitt ansvar att se till att uppdragen överlappar varann på ett bra 
sätt, samt att alltid ha en backup-plan för oförutsedda händelser.  

§ 7 Underskrifter  

Vi har läst och accepterat avtalet. Härmed ingår vi avtal gällande förlossning med beräknat 
datum                     

Ort:                                                                           Ort:                                                              

Datum:                                                              Datum:                                                                  

Namn:                                                                 Barnmorskedoula:                                                

Namnförtydligande:                                         

                                                                            Märta Cullhed Engblom 

 Namn: 

 Namnförtydligande: 


