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Tänk fritt och högt!

Reagera och agera!
föreningsordföranden som rådgivande organ
åt förbundsstyrelsen. Då finns möjlighet att
diskutera aktuella frågor som rör Svenska Barn
morskeförbundets verksamhet och framtida ut
veckling men det blir också tid för annat.
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All utveckling handlar om att ifrågasätta och
våga pröva något nytt. Säg vad du tycker! Skriv
en insändare eller debattartikel i Jordemodern.
Ta kontakt med kansliet eller förbundsstyrel
sen eller något av alla nätverk. Var aktiv i din
lokalförening och samarbeta med andra som
vill samma sak som du.

mycket erfarenhet och kun
skap bland barnmorskor. Genom Svenska
Barnmorskeförbundet och alla lokalfören
ingar så har vi också nätverk för att nå varan
dra. Vi kan dela med oss av erfarenheter,
komma med nya idéer eller ifrågasätta något
vi reagerat på eller tycker är fel. Ett sätt är att
skriva i Jordemodern som kommer hem i
brevlådan till alla som är medlemmar i för
bundet. Ett annat sätt är att delta på våra
egna möten och konferenser.
I november är det dags för förbundets
ordförandekonferens, då träffas alla lokal

Debattera mera! Dela med dig och nätverka.
Ta reda på hur andra gör och har gjort.
Använd och utgå från deras erfarenheter och
resultat, utvärdera och gör något nytt.
Våga bana väg!
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Assistans vid hemförlossning
– en förtroendeskadlig bisyssla
eller yrkesförbud?
 Varje år föds ett hundratal svenska barn
hemma, planerat. Några av dem föds i Skå
ne. Sedan i juli är det dock svårt för föräld
rar i Skåne att få hjälp av regionens barn
morskor eftersom de förbjudits att assistera
vid hemförlossningar. Fyra barnmorskor
som arbetar på förlossningsavdelningen i
Helsingborg har förbjudits att fortsätta
hjälpa föräldrar att föda hemma. Verksam
heten är förtroendeskadlig, menar sjukhus
ledningen. Sedan sjukhusledningen klassat
verksamheten som en förtroendeskadlig bi
syssla tvingas den hemförlösande kvartet
ten sluta assistera hemmaföderskor. Gunil
la Bodelsson som är verksamhetschef säger
till Sydsvenskan ”Vill barnmorskorna fort
sätta jobba med hemförlossningar, kan de
inte samtidigt vara anställda hos oss”. Det
betyder att de föräldrar som vill föda hem
ma står utan assistans av utbildad personal.
Alternativet är att fyra barnmorskor på
Helsingborgs förlossningsavdelning står
utan arbete.

Ett föredöme är Stockholms läns landsting som i tio år har
haft regler för en verksamhet som är offentligt finansierad men
sköts helt fristående av en grupp barnmorskor. Denna organisation
skulle andra regioner kunna använda som förebild.
De åsikter som framförs i debatten om
hemförlossning är ofta baserade på bris
tande kunskap. Det finns i dag tillräckligt
med nya och välgjorda studier som visar
att friska kvinnor med normal graviditet
och spontan start på förlossningen mycket
väl kan föda barn hemma under organise
rade former med utbildad personal, utan
att löpa större risker än de som föder på
sjukhus. När man åberopar patientsäkerhet
som skäl är detta med andra ord inte ett
hållbart argument. Man kan undra om det
är säkrare att hålla kvinnor hemma länge,
som vi gör i storstäderna när förlossnings
klinikerna har ont om platser. Av och till
rapporteras om kvinnor som hållits hemma
så länge att de till slut fött barn hemma i
soffan utan assistans av utbildad personal.
Dessa fall är definitivt inte är förenade med
patientsäkerhet och förtjänar mer upp
märksamhet och debatt än vad de får. Att
inte reglera verksamheten med hemförloss
ning och uppta den i den offentligt finan
sierade vården är att stoppa huvudet i san
den. Något som kan leda till risker.

Ingela Wiklund Förbundsordförande

Av och till rapporteras om kvinnor som hållits hemma
så länge att de till slut fött barn hemma i soffan utan
assistans av utbildad personal. Dessa fall är definitivt inte är
förenade med patientsäkerhet och förtjänar mer uppmärksamhet
och debatt än vad de får.
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Stockholms läns landsting
som i tio år har haft regler för en verksam
het som är offentligt finansierad men sköts
helt fristående av en grupp barnmorskor.
Samarbetet med länets kliniker fungerar
bra och alla kvinnor som önskar föda barn
hemma träffar en obstetriker på närmaste
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klinik som också bedömer om kvinnan har
låg risk för komplikationer. Denna organi
sation skulle andra regioner kunna använ
da som förebild.
Vad är då en förtroendeskadlig bisyssla?
Vårdförbundets jurist hänvisar till paragraf
7 i lagen om offentlig anställning (LOA).
Enligt LOA får en arbetstagare inte ha nå
gon anställning eller något uppdrag eller
utöva någon verksamhet som kan rubba
förtroendet för hans eller annans arbets
tagares opartiskhet i arbetet eller som kan
skada landstingets anseende. I proposi
tionen 2000/01:147, Offentliganställdas
bisysslor, sägs att en bedömning dels bör
ta hänsyn till vilka arbetsuppgifter den an
ställda har i sin huvudanställning, dels vad
bisysslan går ut på. Om bisysslan innehål
ler arbetsuppgifter av samma eller liknande
slag som dem arbetstagaren utför i sin hu
vudanställning blir riskerna för förtroende
skada avsevärt större än om det inte finns
någon sådan koppling. Man kan med den
na tolkning konstatera att mycket av det
som läkare, barnmorskor, sjukgymnaster
och andra offentligt anställda gör utanför
sin huvudanställning i så fall kan betraktas
som en ”förtroendeskadlig bisyssla”.
Det bästa och säkraste sättet att handskas
med hemförlossningar är att förlossnings
klinikerna samarbetar med hemförloss
ningsbarnmorskorna istället för att motar
beta dem.
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