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OCH	PM	FINNS det gott om. inom hälso- och 
sjukvården på respektive arbetsplats finns 
Pm som stöd för minnet så att den vård som 
ges ska vara trygg och säker för patienten. 
numera finns den mesta informationen 
samlad på ett intranät. där finns allt så att 
alla på arbetsplatsen kan ta del av all infor-
mation från vilken dator som helst. Hur 
många Pm finns det då på en klinik? Hur 
många av dem känner personalen till? Hur 
många måste de känna till? Hur många an-
vänder de sig av i sitt arbete? alla? 

På en klinik i stockholm fanns det nyligen 
över 120 aktuella Pm för området obstetrik. 
dessa handlar om allt möjligt som rör arbe-
tet på ett stort sjukhus som vårdar friska lik-
väl som sjuka gravida och födande kvinnor, 
nyblivna mammor och nyfödda barn. 

när Jag frÅgade hur många Pm en nyan-
ställd barnmorska behöver känna till, fick  
jag till svar att det inte är alla. en del Pm 
handlar om handläggningen av vissa kom  pli-
kationer och är riktade till läkare, men sam-
tidigt är det ofta barnmorskor som sköter 

PM	–	för		
en	trygg	och		
säker	vård?

och ansvarar för själva vården av kvinnan. 
detsamma gäller en ovanlig akut situation, 
då det gäller att veta att det finns en Pm med 
rekommendationer och instruktioner. när 
situationen inträffar finns knappast tid att 
söka efter information. en del Pm beskriver 
ansvar och rutiner: vem-gör-vad. enligt mitt 
sätt att tänka borde det vara viktigt för alla 
anställda att känna till vad det faktiskt finns 
Pm om på arbetsplatsen. eller är Pm mer 
att betrakta som ett bibliotek, en uppslags- 
eller metodbok för den egna arbetsplatsen? 
information att ha till hjälp om och när  
det behövs? förslag och instruktioner – ett 
stöd för minnet.

nyligen läste jag en diskussion om rutiner 
för att ge oxytocin post partum i en barn-
morskegrupp på facebook. där blev det up-
penbart att även Pm gällande något som i 
dag är vanligt – till och med rutin – kan se 
olika ut. för även denna ”rutin” skiljer sig 
åt både vad gäller dosering och administra-
tionssätt på olika kliniker runt om i landet. 

alla arbetsplatser har sina Pm. en del har 
många. kan det bli för många? 

Lagar, föreskrifter, riktlinjer och Pm finns för att vården ska vara trygg och 
säker. ordet promemoria (en eller ett Pm) är latin och betyder ”för minnet”. 
Pm är ett kortfattat dokument som utgör minnesanteckningar; numera 
oftast en sammanfattad redogörelse för ett avgränsat ämne. Promemoria är 
ett samlingsnamn för förslag, instruktioner, referat, rapporter, utredningar, 
skrivelser, yttranden, med mera. en Pm kan vara löst utformade direktiv ut-
färdade av en ledare i en organisation. förklaringen är hämtat från wikipedia.
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Barnmorskeförbundet	är	överallt

	 	ORdFöRANdE	HAR	ORdET		

Ingela	Wiklund	förbundsordförande

om i landet har svenska barnmorskeför-
bundet inflytande över vården i vårt land. 
detta arbete sker på alla möjliga nivåer, 
genom att barnmorskor deltar som sakkun-
niga i olika utredningar hos olika myndig-
heter, genom att vi forskar, genom lokalför-
eningarnas arbete, genom aktionsgrupper 
som påverkar lokala politiker, genom direkt 
kontakt med riksdagspolitiker och stadsråd 

och inte minst genom att till vardags vara 
en professionell yrkesutövare som allmän-
heten har stor tillit till.

Jag vill passa på att tacka er alla för det ni 
gör som barnmorskor. vi tillhör en gammal 
yrkeskår som finns därför att vi behövs och 
för att vi alltid har strävat efter att kontinu-
erligt utveckla yrket och den verksamhet i 
vilken vi verkar. 

MyCKET	HÄNdER	INOM vården i sverige just 
nu och barnmorskor som yrkeskår deltar 
glädjande nog aktivt i den utveckling som 
sker. detta sker både via svenska barnmor-
skeförbundets strategiska arbete men också 
genom lokalföreningarnas arbete och spon-
tant bildade aktionsgrupper som vill ut-
veckla och förbättra vården. under vissa 
perioder har förlossningsvården varit tongi-
vande i medier, inte minst det senaste året 
med de kapacitets- och patientsäkerhets-
problem som finns i många av landets stör-
re regioner. men det händer också mycket 
inom andra områden. Just nu planerar för-
bundet att tillsammans med sfoG genom-
föra en gemensam abortdag under 2014. På 
denna konferens kommer vi bland annat att 
diskutera abortgränsen, för- och nackdelar 
med samvetsklausul inom abortvården som 
innebär att personal – sjuksköterskor, barn-

morskor och läkare – som är motståndare 
till abort inte ska ”tvingas” arbeta med 
abortvård och abortregister.

PÅ sociaLsTYreLsen PÅgÅr flera arbe-
ten med nya nationella riktlinjer. de gäller 
bland annat gravida kvinnor med diabe-
tes, minskade fosterrörelser och förhopp-
ningsvis kommer socialstyrelsen också ta 
ställning till rutinmässig provtagning från 
navelsträng på friska barn. i alla dessa grup-
per finns sakkunniga barnmorskor från vårt 
förbund. 

barnmorskor i chefsställning har ofta en 
svår roll inom hälso- och sjukvården. för 
att stärka denna grupp ordnar förbundet 
årliga chefkonferenser som en arena för att 
skapa nätverk och utveckla ledarskap.

när ni läser detta har förbundet haft ett 
ombudsmöte och en årlig konferens i re-
produktiv Hälsa. en ny styrelse har valts för 
de kommande 2–4 åren och som det ser ut 
nu (i början av oktober) kommer styrelsen 
bestå av fem nya och fyra ”gamla” medlem-
mar. nytt för i år är att valberedningen haft 
väldigt många nominerade för styrelsearbe-
tet. det är en enorm styrka för förbundet 
att det finns många medlemmar som är be-
redda att ta på sig ett styrelseuppdrag. när 
vi för något år sedan gjorde en lista över 
alla medlemmar som har ett uppdrag för 
förbundet bestod den listan av fler än 100 
namn. 

det finns en stor fotbollsklubb vars slo-
gan är ”vi är överallt”. Jag skulle vilja säga 
att ”barnmorskeförbundet är överallt”. tack 
vare kunniga och engagerade kollegor runt 

	 	MEdlEMSMöTEN		

östergötland

Tid: onsdag 13 november klockan 18.30.
Plats: kvinnohälsan, klostergatan 11, Linköping.
Program: medlemsmöte, program kommer att sändas ut via mail. förtäring till självkostnadspris. 
Anmälan: senast 6 november till asa.hermansson@lio.se 

Norrbotten

Tid: tisdag 26 november klockan 18.00.
Plats: vårdförbundets lokaler i Luleå.
Program: Höstmöte med middag. natacha koivumaa, uroterapeut föreläser, 
information om inkontinensprodukter. 
Anmälan: senast 20/11 till: ingegerd.millebrand@ptj.se

Skaraborg

Tid: torsdag 28 november klockan 18.30.
Plats: ambulansstationen i skövde.
Program: Höstmöte. Lansering av skaraborgs barnmorskeförenings egen kakbok. 
information från ombudsmötet samt konferens reproduktiv Hälsa.  
bibliotekarien Yvonne eriksen bjuder på underhållning. Jultallrik, kaffe & kaka.
Pris: 150 kronor/person.
Anmälan: bindande, senast den 20/11 till förlossningen (tel: 431440) eller bb (tel: 431423) kss, 
eller via mejl: m_marttinen@hotmail.com


