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Bakgrund 
Den nya vårdideologin med kortare vårdtider samt politiska beslut och ekonomiska besparingar har 
påverkat barnmorskor och deras syn på sin professionella arbetssituation. Organisatoriska förändringar 
ställer stora krav på barnmorskors flexibilitet inom dagens vårdsystem. Tid för att skapa professionella 
relationer med kvinnan och hennes familj har radikalt minskat. Dessutom tillkommer dagens högt 
utvecklade informations- och kommunikations teknologi som kan bli ytterligare alternativ vid 
utövandet av tidig hemgång efter barns födelse. 

 
Syfte  
Att beskriva barnmorskors erfarenheter av förändringar i sin vårdande roll och yrkes funktion 
 
Metod  
I denna studie användes fokusgrupper för att undersöka barnmorskornas erfarenheter.  
Fokusgruppsdiskussionerna guidades av semistrukturerade frågor med öppna svars alternativ 

 
Analys  
För att fånga barnmorskornas beskrivning av sina erfarenheter, användes tematisk 
innehållsanalys. 
 
Resultat 
Efter analys framkom fyra kategorier: Att ha begränsad tid för vård av mor och barn, Att inte längre 
vara värderad som expert, En önskan om att ha ansvaret för helheten kring barnafödandet, att se 
framtida möjligheter i utveckling av professionen. Det identifierade temat är att vara före i tiden med 
idéer om vård men fortfarande vara kvar i det förflutna. Resultatet kan förstås mot bakgrund av 
begreppet transition och teorier om organisationsförändringar. 
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