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D e t  f i n n s  D e  s o m  t y c k e r 	att	Svenska	
Barnmorskeförbundet	är	en	kamratklubb	som	
inget	gör.	Det	finns	de	som	säger	att	barnmor-
skor	inte	ska	driva	vissa	frågor	och	inte	får	vara	
engagerade	i	vissa	föreningar.	

Låter	det	gammaldags?	Blir	ni	förvånade?	
Jag	själva	nästan	häpnar	när	jag	enstaka	gång-

er	hör	sådant.	
Att	någon	kan	uttrycka	sig	på	det	sättet,	att	

hen	vågar...	i	dag	2012.	
Påståendet	säger	nog	mer	om	den	som	tyck-

er,	än	om	hur	det	faktiskt	är.	Hen	är	troligen	
inte	 informerad,	 inte	 särskilt	 uppdaterad	 och	
har	inte	läst	på.	Hen	måste	ha	missat	det	som	
skett	under	2000-talet,	åtminstone	kompetens-
beskrivning	 för	 Leg.	 Barnmorska,	 hela	 LÖF-
projektet	och	de	nationella	kvalitetsregister	som	
numera	finns	och	är	på	gång.	Hen	måste	också	
ha	missat	att	alla	–	vem	som	helst	–	har	rätt	att	
vara	medlem	i	vilken	förening	som	helst.	Det	
kan	ingen	förbjuda.	Det	handlar	om	rättighe-
ter.	Vi	har	en	lag	om	föreningsfrihet	i	Sverige.

Kanske	 hen	 inte	 gillar	 barnmorskor?	 Inte	
gillar	föreningsverksamhet?	Inte	tycker	samma	
sak?

Så	kan	det	få	vara,	men	då	kan	hen	säga	det.	
Men	vad	kan	förresten	vara	fel	med	att	vara	
kamrater?	Kollegiala?	Organiserade	i	en	för-
ening?

Vill	någon	veta	vad	Svenska	Barnmorske-
förbundet	är	till	för,	så	finns	stadgarna	med	
ändamålsparagrafen.	 Den	 som	 vill	 veta	 vad	
förbundet	gör	kan	läsa	verksamhetsberättel-
sen.	Och	är	det	 så	att	hen	är	 intresserad	av	
någon	 ytterligare	 förening	 så	 går	 det	 säkert	
bra	 att	 få	 ta	del	 också	 av	deras	 stadgar	och	
verksamhetsplaner.	

Den	 som	 säger	 att	 vi	 är	 en	 kamratklubb	
som	 saknar	 betydelse	 och	 inget	 gör,	 lever	
kvar	 i	 en	 gammal	 världsbild,	 i	 en	 alldeles	
egen	 liten	 bubbla.	 Allt	 arbete	 syns	 inte,	 en	
hel	 del	 sker	 bakom	 kulisserna.	 Föreningar	
med	samma	frågor	och	mål	kan	samarbeta.	
Svenska	Barnmorskeförbundet	verkar	för	ut-
veckling,	samarbete	och	sammanhållning.

Den	15-16	november	hade	Svenska	Barn-
morskeförbundets	 lokalföreningar	 Ordfö-
randekonferens.	 Verksamhetsplanen	 är	 fast-
ställd	och	aktivitetsplanen	ska	uppdateras.	
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autonomiprincipen  
– gäller den alla eller bara vissa?
I början av november deltog jag i ett seminarium arrangerat av SMER 
(Statens medicinsketiska råd). Temat för seminariet var Autonomi till varje 
pris. Autonomi, eller självbestämmande, är en grundläggande förutsättning i 
hälso- och sjukvårdens förändringsarbete. Ny teknologi och personbaserade 
e-tjänster anses stärka den enskildas möjligheter till inflytande genom att 
de skapar möjlighet att följa och känna ansvar för sin egen hälsa. Att medi-
cinsk information och teknologi inte längre är förbehållet personal inom 
hälso- och sjukvården innebär en förändring av den traditionella patientrol-
len. Men finns det en risk att detta skapar klyftor mellan olika patientgrup-
per? Vad händer med dem som har nedsatt beslutsförmåga? gynnar detta 
dem som är mest högljudda? 

Måste	kanske	autonomi-	
principen	ställas	mot	

solidaritetsprincipen?	

  ordFörande har ordet  

vilken hänsyn bör vårDen ta	till	själv-
bestämmande	när	det	 som	patienten	öns-
kar	är	något	vården	antingen	saknar	resur-
ser	 för	 eller	 anser	 vara	 moraliskt	 fel,	
förbjudet	eller	oförsvarbart	ur	andra	aspek-
ter.	Detta	rör	allt	 från	friska	kvinnor	som	
önskar	kejsarsnitt,	önskemål	om	antibioti-
kabehandling	 i	 tveksamma	 fall,	 till	 vård	 i	
livets	 slutskede	 och	 dödshjälp.	 Autonomi	
är	en	av	grundprinciperna	inom	den	medi-
cinska	etiken	men	är	denna	princip	vikti-
gare	än	andra	etiska	principer	och	vad	hän-
der	 vid	 konflikter	 med	 andra	 värden?	
Måste	 kanske	 autonomiprincipen	 ställas	
mot	solidaritetsprincipen?	

alla kan inte få allt.	Betyder	det	att	de	minst	
sjuka	bör	avstå	önskemål	och	krav	till	förmån	
för	de	svårt	sjuka?	Vem	ska	i	så	fall	avgöra	om	
och	när	hänsyn	till	patientens	önskemål	ska	
respekteras	–	eller	 inte?	De	 svårast	 sjuka	är	
inte	alltid	de	mest	beslutssvaga,	framför	allt	
inte	 om	 de	 har	 anhöriga	 som	 driver	 deras	
önskemål	om	vård.	En	ung	invandrarkvinna	
som	 önskar	 ett	 kejsarsnitt	 kan	 ibland	 vara	
svagare	i	relation	till	vården	än	en	svårt	sjuk	
patient	med	starka	anhöriga	och	kanske	en	
patientförening	bakom	sig.	

Under seminariet reagerade	jag	på	orden	”star-
ka”	och	”svaga”	patientgrupper.	Min	erfaren-
het	är	att	patienter	alltid	är	i	ett	underläge	i	
vården,	både	på	grund	av	sina	behov	och	på	
grund	av	att	de	möter	experter	eller	en	auk-
toritet	som	ska	tillgodose	deras	behov.	Den	
självbestämmande	 människan	 kan	 därför	
inte	undgå	 att	här	och	 var	 stöta	på	hinder	
som	hämmar	eller	bromsar	hennes	framfart.	
Alltså	är	alla	patienter	mer	eller	mindre	svaga.	
Som	vanligt	kan	man	inte	generalisera	utan	
måste	 ta	 individuella	 hänsyn.	 Alla	 vi	 som	
arbetar	 inom	 vården	 måste	 vara	 medvetna	
om	patientens	rätt	 till	autonomi	och	också	
hantera	 frågan	 om	 hur	 långt	 vi	 möjligtvis	
kan	sträcka	oss	för	att	tillmötesgå	önskemål	
som	ligger	i	marginalen	för	vad	vi	anser	vara	
rimligt.	Det	är	en	del	av	vår	yrkesroll.		

ingela Wiklund Förbundsordförande

Min	erfarenhet	är	att	patien-
ter	alltid	är	i	ett	underläge	i

vården,	både	på	grund	av	sina	behov	
och	på	grund	av	att	de	möter	experter	
eller	en	auktoritet	som	ska	tillgodose	
deras	behov.	
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SVENSKA BARNMORSKEFÖRBUNDET

300 år i livetS tJÄnSt

”Svenska Barnmorskeförbundet presenterar 
i en stor foto-, fakta- och inspirationsbok på  
ett skickligt sätt den utbildade barnmorskans 
historia. Spännande berät telser om kvinnoliv, 
barnaföderskor och barnmorskor förstärks ge- 
nom effektfulla och illustrativa fotoreportage  
som berikar det skrivna ordet.” 

UR RECENSIONEN I BTJ-HäFTE 8, 2012.

Beställ via hemsidan. 
Boken kostar 375 kr + porto/frakt. 
Ta kontakt med kansliet för större  
bokbeställning eller för betalning  
via faktura. Mer information finns på 
www.barnmorskeforbundet.se
Foto donald Boström
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gOlF FÖR BARNMORSKOR ÅR 2012

– grattis elisabeth till  
både slag och poängen!
Elisabeth Schauman från Stockholm, vann dubbelt 
upp RM i golf 2012 på Täby golfklubb. 

Vi blev i år 27 golfande barnmorskor från Sveriges 
alla hörn som samlades den 7 september. 

Hälsningar från arrangören år 2012 
Christina Jarnald  

2013 ses vi i göteborg den 6 september! 
Anmäl dig till Malm-Karin@hotmail.com

Prenumerera på Sexual & reproductive 
healthcare – Svenska Barnmorskeförbundets 
vetenskapliga tidskrift. 

läs mer på www.elsevier.com

®

Vi välkomnar både barnmorskor och läkare 

till det svenska ALSO®-centret och en inten-

sivkurs under två heldagar. 

I kursen ingår kortare teoretiska före- 

läsningar men huvudvikten är lagd på 

färdighetsträning på fantomer i små 

grupper. Pedagogiken bygger på en speciell 

inlärningsmetod med memotekniker som 

ger en förmåga att minnas rätt åtgärd även  

i en akut och stressad situation. 

Kursen avslutas med både teoretiskt och 

praktiskt test och renderar 16 CME-poäng.

Är du intresserad av att få  

en kursansökan?

Mail to: madeleine.bjurman@vgregion.se 

eller gå in på vår skandinaviska hemsida 

http://www.also-scandinavia.com och läs 

vidare under de svenska flaggorna.

Sista ansökningsdagen till vårens kurser  

är den 4 januari 2013.

Behandling av  
akuta obstetriska situationer
AMErICAn ACAdEMy Of fAMILy PhySICIAnS 
och ALSO® SCAndInAVIA anordnar kurs 
i Skövde den 22-23 respektive 24-25 april 2013

Medlemsavgiften till Svenska Barnmorske-
förbundet är 500 kr per kalenderår. 
Inbetalningskort skickas till alla medlemmar 
under januari 2013.

Prenumeration Jordemodern 600 kr

SvenSka BarnmorSkeförBundetS 

konferens 2013
Reproduktiv Hälsa
23–24 okt    clarion, arlanda

first Call for abstraCt
Svenska barnmorskeförbundet inbjuder alla som forskar eller arbetar inom om-
rådet sexuell och reproduktiv hälsa att, till konferens reproduktiv Hälsa 2013, 
lämna ett abstrakt om sin forskning eller utvecklingsarbete. 

Alla abstrakt bedöms av förbundets vetenskapliga råd. Skicka ditt abstrakt senast 
10 juni 2013 via e-post till kansli@barnmorskeforbundet.se

besked om abstrakt antagits lämnas i vecka 34, 2013. Antagna abstrakt kommer 
att publiceras i en abstraktbok samt på Svenska barnmorskeförbundets hemsida 
efter konferensen. 

struktur
• Abstrakt ska skrivas på svenska eller engelska. Om abstrakt på engelska antas 

ska det översättas till svenska (för publicering i abstraktbok). 

• Skriv max 3000 tecken inklusive blanksteg. Använd följande rubriker i fetstil: 
bakgrund, Syfte, metod, resultat och Slutsats. 

• Titel ska vara kortfattad och skrivas med gemener. Undvik förkortningar i 
titeln. 

• Ange författarnamn, professionstitel och institution/arbetsplats. Namnet på 
presentatören ska vara understruket.

• Ange om ditt abstrakt avser ett vetenskapligt arbete eller ett 
utvecklingsarbete samt önskad typ av presentation,  
muntlig eller poster. 

www.barnmorskeforbundet.se


