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1 Sammendrag

Sammendrag

Gravide kvinner kan oppleve avstanden mellom hjemmet og fødeinstitusjon som en utrygg situasjon for seg selv og barnet. Siden
2010 har de regionale helseforetakene i Norge hatt ansvar for en
følgetjeneste for fødende med > 90 minutters reisevei til fødeinstitusjon. Følgetjeneste tilbyr en døgnkontinuerlig vaktberedskap
med tilbud om en kvalifisert faglig vurdering av om kvinnen er i
aktiv fødsel eller av andre årsaker har behov for hjelp og om det er
behov for følge av jordmor eller lege til fødestedet. Hensikten med
denne systematiske oversikten er å framskaffe et forskningsbasert
kunnskapsgrunnlag som kan bidra til å svare på:
1. Hva er betydningen av avstand til fødeinstitusjon for uønskede
hendelser, risiko for komplikasjoner og sykelighet hos
gravide/fødende og foster/barn?
2. Hva er effekten/betydning av følgetjeneste sammenliknet med
ingen følgetjeneste på uønskede hendelser, risiko for komplikasjoner og sykelighet hos gravide/fødende som bor > 90 minutter fra fødeinstitusjon og deres foster/barn?
Hvis vi finner lite eller ingen forskning som svarer på problemstilling 1 og 2, vil vi forsøke å besvare følgende spørsmål:
3. Hva er gravide og deres partneres følelse, opplevelse og erfaring rundt sikkerhet og trygghet ved å bo langt fra fødested?
4. Hvilke erfaringer har gravide som bor langt fra fødeinstitusjon
med følgetjenester?
For å identifisere relevante studier vil en bibliotekar søke i internasjonale litteraturdatabaser for studier publisert mellom 20102020 som ser på betydningen av avstand til fødeinstitusjon for gravide og barna. To forskere vil uavhengig av hverandre vurdere titler og sammendrag og deretter full tekst av de identifiserte studiene opp mot seleksjonskriteriene. Vi vil deretter hente ut og analysere data fra de endelig inkluderte artiklene, vurdere deres metodiske kvalitet samt vår tillit til resultatene med egnede sjekklister
og verktøy. De samlede resultatene vil vi presentere og publisere i
en rapport.
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Summary

Pregnant women can experience the distance between their
homes and delivery institutions as unsafe for themselves and
the baby. Since 2010 the regional health trusts in Norway have
had responsibility for accompaniment of women in labour
who live 90 minutes or more from the institution where they
will deliver. Accompaniment services offer 24-hour access to a
midwife or doctor who can assess whether a woman is in active labour or for other reasons requires accompaniment to
the delivery institution. The purpose of this systematic review
is to answer the following questions:
1. What is the meaning of distance to delivery institution for
unwanted events, risk of complications and illness for the
woman and the foetus/baby?
2. What is the effect/meaning of accompaniment compared
with no accompaniment on unwanted events, risk of complications and illness for the woman and the foetus/baby
who live more than 90 minutes from the delivery institution?
If we find little or no research which answers these two questions, we will seek to answer the following questions:
3. How do pregnant women and their partners feel about living far from their delivery institution with concern to
safety and security? What are their experiences related to
these concerns?
4. What are the experiences of pregnant women who live far
from their delivery institution with accompaniment services?
To identify relevant studies, a librarian will search in relevant
international databases for studies published between 2010
and 2020 that look at the meaning of distance to delivery institution for pregnant women and babies. Two researchers will
independently screen titles and abstracts and thereafter full
text articles against specific inclusion criteria. We will then ex-

3

Summary

Title:
The meaning of travel distance to
delivery institutions and accompnamient
for women giving birth
-----------------------------------------Protocol for a systematic review
----------------------------------------Commissioner:
The Norwegian Directorate of
Health
----------------------------------------Start date:
30.09.2020
End date:
14.04.2020
-----------------------------------------Team:
Heather Ames (team leader)
Louise Signe Forsetlund
Lillebeth Larun
Gyri Hval (information specialist)
----------------------------------------Peer reviewers:
Liv Merete Reinar, Deputy Department Director, NPHI
Ellen Blix, professor, Oslo Met
Hilde Engjom, Gynecologist/Researcher, Haukeland University
Hospital
Approved by:
Hege Kornør, Department Director, NPHI
Kåre Birger Hagen, Specialist Director, NIPH

tract and analyse relevant data from the included studies, assess their methodological quality and our confidence in our
findings with specific checklists and tools. The combined results will be presented and published in a report.
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Oppdrag

Helsedirektoratet skal revidere veilederen "Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødeinstitusjoner" og gjøre den til en nasjonal faglig retningslinje. I den forbindelse fikk Folkehelseinstituttet den 29. september 2020 i oppdrag å levere en systematisk oversikt
om effekten av organisert følge- og beredskapstjeneste på fødselsutfall hos kvinner
som har henholdsvis 60-90 og >90 minutters reisevei til fødeinstitusjon.
I og med at følgetjenester ser ut til å være et særnorsk fenomen, og det virker usannsynlig at det fins studier som sammenlikner følgetjenester ved henholdsvis 60 minutters og 90 minutters reisevei eller mer, vil vi etter avtale med oppdragsgiver oppsummere studier med en litt bredere tilnærming. Vi vil primært utarbeide en systematisk
oversikt over studier som har undersøkt betydningen av avstand til fødeinstitusjon for
helserisiko hos den fødende og hennes barn. Sekundært vil vi også inkludere studier
om erfaringer med lang reisevei til fødeinstitusjon og med følgetjenester.
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Bakgrunn

Beskrivelse av problemet
Innbyggere i områder med spredt bosetting har ofte lang reisevei til offentlige tjenestetilbud som sykehus. Gravide kvinner utgjør en gruppe innbyggere i utkantstrøk som
kan oppleve avstanden mellom hjemmet og fødeinstitusjon som en utrygg situasjon for
seg selv og barnet. Vær- og trafikkforhold, fjelloverganger og ferger kan bidra til uforutsigbarhet med hensyn til reisetid.
Tall fra Medisinsk fødselsregister (1) viser at andelen ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon har ligget stabilt på 0,5 % til 0,7 % på landsbasis. I følge en norsk retrospektiv
kohortstudie har ikke-planlagte fødsler utenfor fødeinstitusjon en høyere risiko for peripartum perinatal død (død under eller innen 24 timer etter fødsel) enn fødsler i fødeinstitusjon (2, 3). På den annen side viste en retrospektiv studie fra Australia at 88 %
av ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon hadde ukompliserte forløp (4). Den norske
studien viste også at risikoen for ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon øker med
avstand mellom hjemmet og fødeinstitusjonen (2, 5), og at førstegangsfødende med
mer enn en times reisevei til fødeinstitusjon har 50 % større risiko for alvorlige komplikasjoner som eklampsi og HELLP-syndrom (6).

Beskrivelse av tiltaket
Følgetjeneste
Siden 2010 har de regionale helseforetakene i Norge hatt ansvar for en døgnkontinuerlig vaktberedskap og følgetjeneste for fødende med lang reisevei til fødeinstitusjon (7,
8). Følgetjeneste omfatter døgnkontinuerlig vaktberedskap med tilbud om en kvalifi-

sert faglig vurdering av om kvinnen er i aktiv fødsel eller av andre årsaker har behov
for hjelp. Følgetjenesten med vaktberedskap skal omfatte jordmor eller lege med tilstrekkelig kompetanse innen fødselshjelp. Det betyr at jordmor eller lege gjør opp
klinisk status ved fødselsforløp eller andre hendelser hos gravide (f.eks. vannavgang,
blødning, premature rier), har dialog med fødeenhet eller fødestue og vurderer egnet
transport; ambulanse - bil/båt/fly (bare transport, ikke akutt) og om det er behov for
følge av jordmor eller lege der det er halvannen times reisevei eller mer (veiledende
grense 90 minutter) til fødestedet (7).
Følgetjenesten skal organiseres i samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, med prehospitale tjenester som legevakt og ambulanse og den kommunale
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jordmortjenesten. Den kommunale jordmortjenesten kan etter avtale med helseforetak få ansvar for vaktberedskapen (7).
Vi har ikke funnet liknende tjenester i land som Australia, Canada, New Zealand, Sverige, Stor-Britannia og Frankrike. I noen av disse landene kan kvinner, som oftest sårbare grupper eller de som bor langt fra sykehus, tilbys opphold på hotell eller sykehus i
påvente av fødselen (9-14). Alternativt tilbys de transport med ambulanse eller luftambulanse fra hjemmet sitt, eller fra primær- til spesialisthelsetjenesten når det er akutt
(15-19). Hvis det ikke er akutt har de selv ansvar for å komme seg til sykehus (20).

Hvorfor det er viktig å utføre denne kunnskapsoppsummeringen
I følge en kartlegging utført av VG i 2019 (21) mangler 77 kommuner en fungerende
følgetjeneste. De regionale helseforetakene forklarer ifølge avisen den manglende følgetjenesten med at reiseveien i de fleste av disse kommunene er mindre enn 90 minutter, som er den veiledende grensen for når følgetjeneste skal tilbys. Dette har igjen bidratt til en debatt om hvorvidt grensen bør flyttes til 60 minutters reisevei. Debatten
om grensen for ved hvor lang reisevei følgetjenesten skal tilbys pågår fortsatt, til tross
for at Stortinget 4. februar 2020 vedtok å ikke flytte grensen (22).
Vi kjenner ikke til eksisterende forskningsresultater om effekten av å tilby følgetjeneste
til fødende med 60 minutters reisevei eller mer, sammenliknet med mer enn 90 minutters reisevei.

Mål/hensikt
Hensikten med denne systematiske oversikten er å framskaffe et forskningsbasert
kunnskapsgrunnlag som kan bidra til å svare på følgende spørsmål fra vår oppdragsgiver: Skal grensen for organisert følgetjeneste med vaktberedskap være ved 60 minutters reisevei fra hjemmet til fødeinstitusjon, eller 90 minutter?
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Metode

I og med at følgetjenester (se definisjon i bakgrunn) ser ut til å være et særnorsk fenomen og det virker usannsynlig at det fins studier som sammenlikner følgetjenester ved
henholdsvis 60 minutters og 90 minutters reisevei eller mer, vil vi oppsummere studier
med en litt bredere tilnærming. Vi vil primært utarbeide en systematisk oversikt over
studier som har undersøkt betydningen av avstand til fødeinstitusjon for helserisiko
hos den fødende og hennes barn. Sekundært vil vi også inkludere studier om erfaringer
med lang reisevei til fødeinstitusjon og med følgetjenester.
En systematisk oversikt identifiserer, vurderer og oppsummerer den beste, tilgjengelige forskningsbaserte kunnskapen på et spesifikt tema (23). Vi vil utarbeide den systematiske oversikten i overenstemmelse med FHIs metodehåndbok for forskningsoppsummering (24), som danner grunnlaget for den framgangsmåten som er beskrevet i denne prosjektplanen.

Problemstillinger
Vi prioriterer å svare på spørsmål om hvorvidt avstand til fødested er tilknyttet en
større helserisiko:
1. Hva er betydningen av avstand til fødeinstitusjon for uønskede hendelser, risiko for
komplikasjoner og sykelighet hos gravide/fødende og foster/barn?
2. Hva er effekten/betydning av følgetjeneste sammenliknet med ingen følgetjeneste
på uønskede hendelser, risiko for komplikasjoner og sykelighet hos gravide/fødende som bor > 90 minutter fra fødeinstitusjon og deres foster/barn?
Hvis vi finner lite eller ingen forskning som svarer på problemstilling 1 og 2, og tidsrammen for prosjektet tillater det, vil vi svare på følgende spørsmål:
3. Hva er gravide og deres partneres følelse, opplevelse og erfaring rundt sikkerhet og
trygghet ved å bo langt fra fødested?
4. Hvilke erfaringer har gravide som bor langt fra fødeinstitusjon med følgetjenester?
Hvis vi svarer på alle problemstillinger vil resultatene fra den kvantitative og den kvalitative syntesen presenteres separat, men sammenstilles i diskusjonsdelen.
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Inklusjonskriterier
Problemstilling 1 og 2
Studiedesign (i prioritert rekkefølge):
1. Systematiske oversikter
2. Randomiserte studier
3. Ikke-randomiserte studier med sammenligningsgrupper
Populasjon:
Tiltak/eksponering:

Sammenlikning:

Utfall:

Land
Publiserings år
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Gravide/fødende kvinner og deres foster/barn
• Lang avstand (som definert av studien) til
fødeinstitusjon (Problemstilling 1). (Vi vil kartlegge
hvordan de forskjellige inkluderte studiene har målt
avstand og så gruppere dem for analyse hvor mulig)
• Følgetjeneste (Problemstilling 2): Følgetjeneste som
omfatter døgnkontinuerlig vaktberedskap med
tilbud om en kvalifisert faglig vurdering av om
kvinnen er i aktiv fødsel eller av andre årsaker har
behov for hjelp. Følgetjenesten med vaktberedskap
skal omfatte jordmor eller lege med tilstrekkelig
kompetanse innen fødselshjelp. Det betyr at jordmor
eller lege gjør opp klinisk status ved fødsel eller
andre hendelser hos gravide (f.eks. vannavgang,
blødning, premature rier), har dialog med fødeenhet
eller fødestue og vurderer egnet transport;
ambulanse - bil/båt/fly (bare transport, ikke akutt)
og om det er behov for følge av jordmor eller lege der
det er halvannen times reisevei eller mer (veiledende
grense 90 min) til fødestedet.
• Kort avstand (som definert i studien) til fødeinstitusjon
(Problemstilling 1)
• Ingen følgetjeneste (Problemstilling 2)
• Alle alvorlige og potensielt livstruende komplikasjoner
hos fosteret/barnet (for eksempel: perinatal død, for
tidlig fødsel, hypotermi, innleggelse nyfødtintensiv,
APGAR < 7 etter 5 minutter)
• Alle alvorlige og potensielt livstruende komplikasjoner
hos kvinnen (for eksempel: død, ikke-planlagt fødsel
utenfor fødeinstitusjon, eklampsi/HELLP-syndrom,
blødninger, perinealrifter 3. og 4. grad, uterusruptur,
operativ forløsning)
• Pasienttilfredshet, opplevd trygghet
Ingen begrensning
2010 - november 2020

Språk

Språk som minst ett av lagmedlemmene eller annen FHImedarbeider behersker: engelsk, norsk, svensk, dansk,
fransk, tysk, spansk, italiensk

Eksklusjonskriterier
• Systematiske oversikter av middels eller lav metodisk kvalitet bedømt ved hjelp
av sjekkliste (24)
• Planlagt hjemmefødsel med avtale med jordmor
• Studier som undersøker akuttmedisinsk transport (øyeblikkelig hjelp)
Problemstilling 3 og 4
Hvis vi finner få eller ingen studier om effekt/betydning av avstand, og tidsrammen for
prosjektet tillater det, vil vi se på kvalitative studier om kvinners erfaring med og følelse av trygghet og sikkerhet knyttet til avstand til fødeinstitusjon.
Populasjon:
Fenomen av interesse:

Studiedesign:

Land
Publiseringsår
Språk

Gravide/fødende kvinner og deres partnere som bor langt
fra fødeinstitusjon og ikke planlegger hjemmefødsel
• Gravide/fødende kvinner og deres partners erfaring
med/opplevelse og følelse av trygghet og sikkerhet
knyttet til avstand til fødeinstitusjon
(Problemstilling 3)
• Erfaringer med følgetjenester blant gravide/fødende
som bor langt fra fødeinstitusjon (Problemstilling 4)
Systematiske oversikter over kvalitativ forskning eller empiriske studier som bruker kvalitative metoder for datainnsamling og analyse
Ingen begrensning
2010 - november 2020
Språk som minst ett av lagmedlemmene eller annen FHImedarbeider behersker: engelsk, norsk, svensk, dansk,
fransk. tysk, spansk, italiensk

Litteratursøk (Alle studiedesigns)
En bibliotekar (Gyri Hval) vil søke etter publikasjoner i elektroniske databaser.
Bibliotekaren vil utarbeide en søkestrategi med en kombinasjon av emneord og
tekstord basert på inklusjonskriteriene, og søke systematisk etter litteratur i følgende
databaser:
• MEDLINE (Ovid)
• EMBASE (Ovid)
• Cinahl (EBSCO)
• Cochrane Database of Systematic Reviews (protocols, reviews)
• Cochrane Central Register of Controlled Trials
10 Metode

• Epistemonikos
• Scopus
En annen bibliotekar vil fagfellevurdere dette arbeidet med utgangspunkt i PRESS 2015
Guideline Evidence-Based Checklist (25).
Dersom tidsrammen for prosjektet tillater det, vil vi også søke etter grå litteratur i
norske, svenske og danske bibliotekkataloger og Google, og sjekke lister over
inkluderte studier i relevante systematiske oversikter.
Fullstendig søkestrategi vil ligge som vedlegg i den endelige rapporten.

Utvelging av studier (Alle problemstillinger)
Vi vil importere alle referanser fra referansehåndteringsverktøyet EndNote til EPPI-Reviewer 4 (26), hvor vi vil vurdere titler og sammendrag opp mot inklusjonskriteriene.
Hver referanse vil vurderes ved at to forskere parvis og uavhengig av hverandre vurderer alle identifiserte titler og sammendrag for inklusjon og eksklusjon. Vi vil benytte
funksjonen prioritert screening og etter at relevanseplatået er nådd vil lite relevante
referanser vurderes av én forsker. Vi vil løse uenighet ved diskusjon, eventuelt ved å
konferere med en tredje forsker i teamet. Dersom en mulig relevant referanse mangler
sammendrag i EPPI-Reviewer vil vi forsøke å finne det manuelt ved hjelp av enkle søk
og legge det inn i verktøyet.
Vi vil først gjennomføre en pilotundersøkelse der forskerteamet ved Folkehelseinstituttet screener de samme titlene og sammendragene, for så å drøfte oss fram til felles forståelse av hva som skal inkluderes og ekskluderes.

Vurdering av metodisk kvalitet av systematiske oversikter (alle problemstillinger)
Hvis vi finner systematiske oversikter som svarer på en eller flere problemstillinger vil
vi vurdere deres metodiske kvalitet med bruk av sjekkliste fra «Slik oppsummerer vi
forskning» (24). Vi vil inkludere oversikter av høy metodisk kvalitet.

Datauthenting (Problemstillinger 1 og 2)
Vi bruker programvaren EPPI-reviewer (26) eller Covidence (27) for datauthenting. Én
prosjektmedarbeider vil hente ut følgende data fra de inkluderte studiene:
•
•
•

Førsteforfatter, publiseringsår, setting/land, antall deltakere, studieperiode/årstall for datainnsamling
Kvinnenes alder, paritet, antall barn per svangerskap
Avstand til fødeinstitusjon i minutter, timer, kilometer, mil, miles eller hva som
er oppgitt i studien
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•

•

Fødested (hjemme/under transport, fødestue/fødeavdeling/kvinneklinikk/helsetasjon/legekontor/sykehjem), type helsepersonell som fulgte den fødende i
transport til fødested og/eller var til stede under fødsel (for eksempel: ambulansepersonell, jordmor, lege med/uten spesialitet), type transport under fødsel/til fødeinstitusjon (ambulansebil/-fly/-helikopter, taxi, privat bil)
Utfall (inkludert målemetode, måletidspunkt(er))

En annen prosjektmedarbeider sjekker at datauthentingen stemmer. Vi løser uenighet
om datauthenting ved diskusjon, om nødvendig trekker vi inn en tredje prosjektmedarbeider for å oppnå enighet.

Vurdering av risiko for systematiske skjevheter (Problemstillinger 1 og 2)
Vi vurderer risiko for systematiske skjevheter i randomiserte studier både på utfallsog studienivå ved hjelp av Cochranes «Risk of Bias Tool» (RoB 2) (28). Observasjonsstudier vurderer vi ved hjelp av Cochranes «Risk Of Bias In Non-randomized Studies of
Interventions Tool» (ROBINS-I) (29). To prosjektmedarbeidere gjør disse vurderingene
uavhengig av hverandre. Eventuelle uenigheter løses ved diskusjon. Vurderingene vil
innlemmes i senere vurderinger av tillit til resultatene (se eget avsnitt lenger ned).

Sammenstilling (Problemstillinger 1 og 2)
Vi oppsummerer resultatene fra inkluderte primærstudier i metaanalyser der det er
mulig. Det vil si at studiene må være tilstrekkelig homogene med tanke på studiedesign,
deltakere, tiltak/eksponering, sammenlikning og utfallsmål. Vi inkluderer ikke resultater fra systematiske oversikter i metaanalysen.
For dikotome utfall, som perinatal død, vil vi beregne vi relativ risiko (RR) med 95 %
konfidensintervaller (KI). For kontinuerlige utfall, som grad av tilfredshet, beregner vi
gjennomsnittsforskjeller (mean difference; MD) der utfallsmålene er målt på samme
skala, og standardiserte gjennomsnittsforskjeller (standardised mean difference; SMD)
der utfallsmålene er målt på ulik skala. Også for kontinuerlige utfall vil vi beregne 95 %
KI. Vi vil bruke random effect-modellen i analysene. Hvis studiene oppgir både justerte
og ujusterte effektestimater, vil vi bruke de justerte estimatene.
Vi beregner også RR, MD og SMD med 95 % KI for studier der forskerne ikke har oppgitt disse selv. Vi beregner ikke p-verdier eller vurderer statistisk signifikans, da dette
er fenomener som er hyppige gjenstander for feiltolkning (30, 31). Alle analyser og beregninger blir utført i programvaren Review Manager (RevMan; 32).
Hvis effektestimatene ikke lar seg kombinere i metaanalyser, vil vi sammenstille resultatene i tekst og tabeller. Det samme gjelder hvis studiene rapporterer resultater som
det ikke er mulig å beregne effektestimater av.
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Vurdering av tillit til resultatene (Problemstillinger 1 og 2)
Vi vil vurdere vår tillit til effektestimatene ved hjelp av GRADE-tilnærmingen (Grading
of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; 33). Vurderingen gjøres av én prosjektmedarbeider, mens en annen sjekker vurderingene. Vi vil benytte
programvaren GRADEpro (34) til alle GRADE-vurderinger.
GRADE-tilnærmingen hjelper oss å vurdere påliteligheten av dokumentasjonen og derved hvilken tillit vi har til effektestimatene for hvert utfallsmål (Tabell 1). Metoden inkluderer vurdering av risiko for skjevhet («Risk of Bias»), samsvar (konsistens) i resultater mellom studier, sammenlignbarhet (direkthet; hvor like populasjonene, intervensjonene og utfallene i studiene er sammenliknet med de personer, tiltak og utfall man
egentlig er opptatt av), hvor presise resultatestimatene er, og om det er risiko for publiseringsskjevheter. I tillegg vurderer vi dose-respons, størrelsen på effektestimatet og
hvorvidt eventuelle forvekslingsfaktorer er plausible, for observasjonsstudier med kontrollgrupper.

Tabell 1. GRADE-kategorienes betydning for påliteligheten av dokumentasjonen
Kategori Symbol
Betydning
Høy
⨁⨁⨁⨁
Vi har stor tillit til at effektestimatet ligger nær den sanne
effekten.
Middels
⨁⨁⨁◯
Vi har middels tillit til effektestimatet. Det ligger sannsynligvis nær den sanne effekten, men det er også en mulighet
for at den kan være forskjellig
Lav
⨁⨁◯◯ Vi har begrenset tillit til effektestimatet. Den sanne effekten kan være vesentlig ulik effektestimatet.
Svært
⨁◯◯◯ Vi har svært liten tillit til at effektestimatet ligger nær den
lav
sanne effekten.

Spørsmål om erfaringer (problemstilling 3 og 4)
Hvis vi finner få eller ingen studier om effekt, og tidsrammen for prosjektet tillater det,
vil vi se på kvalitative studier om kvinners erfaring med og følelse av trygghet og sikkerhet knyttet til avstand til fødeinstitusjon.

Datauthenting og sampling (problemstilling 3 og 4)
Vi vil utarbeide et datauthentingsskjema for dette prosjektet som inneholder følgende
punkter:
• Førsteforfatter, publiserings år, setting/land, antall deltakere, studieperiode/årstall for datainnsamling
• Formålet med studien, eller problemstilling
• Beskrivelse av deltakerne
• Beskrivelse av avstand til fødeinstitusjon
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•
•

Datainnsamlings- og analyseteknikker
Relevante funn

En annen prosjektmedarbeider sjekker at datauthentingen stemmer. Vi løser uenighet
om datauthenting ved diskusjon, om nødvendig trekker vi inn en tredje prosjektmedarbeider for å oppnå enighet.
Hvis vi finner mange studier vil vi vurdere å bruke sampling for å begrense antall studier som er med i analysen. For mye data kan true en kvalitativ analyse (35). Vi vil da
bruke et stegvis rammeverk for sampling for å inkludere de studiene som best kan
svare på vår problemstilling.

Vurdering av metodisk kvalitet (problemstilling 3 og 4)
Vi vil vurdere metodisk kvalitet av de inkluderte kvalitative studiene med bruk av en
tilpasset CASP-sjekkliste med 8 spørsmål.
1.
Are the setting/s and context described adequately?
2.
Is the sampling strategy described and is this appropriate?
3.
Is the data collection strategy described and justified?
4.
Is the data analysis described and is this appropriate?
5.
Are the claims made/findings supported by sufficient evidence?
6.
Is there evidence of reflexivity?
7.
Does the study demonstrate sensitivity to ethical concerns?
8.
Any other concerns?
Sjekklisten har tidligere blitt brukt i andre oppsummeringer av kvalitativ forskning
(36-38). Vi vil gjøre en pilot med fem studier og diskutere uenigheter før vi går videre.
Vi vil ikke bruke evalueringen for å ekskludere studier men for å vurdere det relative
bidrag av hver studie til funnene.
To prosjektmedarbeidere gjør disse vurderingene uavhengig av hverandre. Eventuelle
uenigheter løses ved diskusjon. Vurderingene vil innlemmes i senere vurderinger av tillit til resultatene (se eget avsnitt lenger ned).

Sammenstilling (problemstilling 3 og 4)
Resultatene fra de kvalitative studiene vil sammenstilles analytisk, for eksempel i form
av en tematisk syntese (39). Tematisk syntese innebærer tre trinn: detaljert koding av
tekst, utvikling av deskriptive tema, samt utvikling av analytiske tema. Dette skal gi en
eksplisitt og transparent kobling mellom teksten i de opprinnelige studiene og konklusjonene i den systematiske oversikten (ibid).
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Vurdering av tillit til resultatene (problemstilling 3 og 4)
Når vi vurderer tillit til resultatene i kvalitative studier bruker vi GRADE-CERQual, en
systematisk og transparent vurdering som i GRADE, men tilpasset kvalitativ forskning
(40). Skalaen i CERQual er firedelt og går fra høy til svært lav tillit, men vurderingen er
basert på andre momenter. Vurdering av tillit til hvert resultat (hvert funn i oversikten)
er basert på følgende fire komponenter: metodiske begrensinger (methodological limitations), relevans (relevance), sammenheng (coherence), og omfang og dybde av data
(adequacy).
For hver av de fire komponentene i CERQual kan vi ha ulik grad av betenkeligheter
(concerns):
Ingen betenkeligheter
Små betenkeligheter
Moderate betenkeligheter
Store betenkeligheter
Etter vurdering av de fire komponentene, ser vi vurderingene under ett for hvert funn i
oversikten og ender opp med en tillitsvurdering: svært lav, lav, moderat eller høy tillit
(symboler og betydning som for GRADE).

Fagfellevurdering av prosjektplan og rapport
To eksterne fagfeller oppnevnt av Helsedirektoratet og én intern fagfelle ved Folkehelseinstituttet bidrar til utviklingen av denne prosjektplanen.
Rapporten skal også fagfellevurderes av de to eksterne og den interne fagfellen.
Både prosjektplan og rapport godkjennes av fagdirektør i Folkehelseinstituttets klynge
for vurdering av tiltak før publisering.

Tidsplan
Startdato:
Sluttdato:
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19.11.2020
14.04.2020

Trinn/delleveranse
Utvikling av prosjektplan
Litteratursøk
Utvelging av studier
Datauthenting
Vurdering av risiko for skjevheter
Sammenstilling
Vurdering av tillit til resultatene
Andre analyser
Rapportutkast
Fagfellevurdering
Godkjenning
Oversendelse oppdragsgiver og publisering

Startdato
19.11.2020
07.12.2020
14.12.2020
21.01.2021
03.02.2021
17.02.2021
01.03.2021

Sluttdato
07.12.2020
11.12.2020
21.01.2021
03.02.2021
17.02.2021
01.03.2021
08.03.2021

08.03.2021
22.03.2021

22.03.2021
05.04.2021
13.04.2021
14.04.2021

Tiltak ved eventuell forsinkelse
Hvis det skulle oppstå forhold som utgjør en risiko for at sluttdatoen ikke kan overholdes, som for eksempel uforutsett langtidsfravær blant prosjektmedarbeiderne, et større
antall søketreff enn forventet, flere inkluderte studier enn forventet eller andre forhold,
vil et eller flere av følgende tiltak være aktuelle:
• Ytterligere avgrensninger i inklusjonskriterier (etter avtale med oppdragsgiver)
• Økt bemanning innenfor den avtalte rammen av månedsverk
• Forskyving av sluttdato (etter avtale med oppdragsgiver)

Leveranser og publisering
Godkjent prosjektplan blir publisert på fhi.no og på cristin.no sammen med en kort
nettomtale av prosjektet.
Hovedleveranse
Hovedleveransen fra dette arbeidet vil være en systematisk oversikt i rapportform.
Rapporten er først og fremst beregnet for oppdragsgivers retningslinjearbeid, men skal
også kunne leses av et bredt publikum. Rapporten skal skrives i et klart språk på norsk.
Vi vil publisere rapporten sammen med en nyhetssak på fhi.no to uker etter oversendelse til oppdragsgiver. Vi åpner også for å publisere hele eller deler av rapportenes
innhold som en eller flere artikler i vitenskapelige tidsskrifter.
Delleveranser
Som delleveranser vil vi sende oppdragsgiver resultatet av hvert trinn i oppsummeringsprosessen som skissert i tidsplanen ovenfor.

Nøkkelord: Maternal Health Services; Time Factors; Transportation of Patients
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Relaterte prosjekter/publikasjoner/studier ved FHI
Ingen.
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