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Konferenser är mötesplatser
Årets konferens Reproduktiv Hälsa hölls den 23–24 oktober på Clarion,
Arlanda. Det var den nionde konferensen sedan Barnmorskeförbundet 2005
beslutade att arrangera årliga konferenser, vartannat år i Stockholm, vartannat år på annan ort med lokalföreningen som arrangör. Efter allt arbete
med att arrangera en stor konferens känns det bra att det enda klagomålet
är att är att det är svårt att välja mellan allt intressant.
Syftet med Barnmorskeförbundets

konferenser är att sprida kunskap inom
vårt område och att vara mötesplatser. Det
vi tar del av att sätter igång tankar som vi
kan diskutera med våra kollegor vid kaffepauser och luncher.
Programmet vid konferenserna som hålls
i Stockholm utgörs till stor del av inskickade abstrakt som granskats och godkänts av
förbundets vetenskapliga råd. På så sätt får
deltagarna ta del av ny forskning och nya
utvecklingsarbeten. Andra seminarier sätter vi ihop utifrån vad som är viktiga och
aktuella frågor och bjuder in föreläsare som
har kunskap om dessa ämnen. Vetenskapliga rådet och förbundsstyrelsen medverkar
med föredrag och är moderatorer.
hem ska man vara uppdaterade och inspirerade. Diskussionerna kan
sedan fortsätta när man är tillbaka på sin
arbetsplats. Jag tror att de chefer som låter
många medarbetare delta, inser att de har
använt sina medel på ett mycket kostnadseffektivt sätt.
När man åker
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Vid en av de första konferenserna hjälpte
vår dotter till vid registreringen. Vid middagsbordet beskrev hon hur det varit.
”Först kom det en barnmorska och så kom
det en till och så började dom prata. Sedan
var det ett väldigt pratande hela tiden överallt”. Det är så det ska vara.
Nästa gång ses vi i Dalarna!
Konferens Reproduktiv Hälsa
den 8–9 maj 2014 i Falun

Svenska
Barnmorskeförbundet
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Gå in på www.barnmorskeforbundet.se och spara sidan som bokmärke

	Ordförande har ordet

Barnmorskor har en särställning i vården
När år 2013 ska summeras utifrån ett professionsperspektiv blir det mycket
fokus på förlossningsvården i landet. Det var året då barnmorskorna ”fick nog”
inte endast på överfulla förlossningskliniker utan också på bristande möjlig
heter att ge ett individuellt stöd under barnafödande, på bristande alternativ
till den traditionella förlossningsvården, på bristen av inflytande över hur vården
bäst bör organiseras och på dåliga arbetsförhållanden generellt.
en ny klinik öppna
i mars 2014 med en kapacitet på cirka 4000
förlossningar per år. När denna klinik, som
behöver nyanställa 80 barnmorskor, börjar rekrytera dessa från andra kliniker främst i länet
blir det givetvis panik på de befintliga enheterna. Var finns det extra barnmorskor att anställa då en stor klinik öppnar över en natt?
Vem har ansvaret för den övergripande planeringen i ett län? Denna situation hade kanske
kunnat undvikas med fler sakkunniga barnmorskor i landstingens rådgivande församlingar. Denna fråga kommer förbundet att
arbeta med under 2014.
Hur många barnmorskor behöver utbildas inför framtida behov? Den nya utbildning som planeras starta på Sophiahemmets
högskola i Stockholm hösten 2014 kommer

I Stockholm planeras
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inte på långa vägar täcka behovet av barnmorskor eftersom ytterligare en förlossningsklinik
kommer att starta på S:t Görans sjukhus i
Stockholm år 2017.
Det är inte endast förlossnings- och eftervård som behöver barnmorskor.
I takt med ökad inflyttning till storstads
regionerna behövs fler barnmorskor även
inom mödrahälsovården, inom ultraljudsverksamhet, på ungdomsmottagningar, inom
gynekologi, på IVF-mottagningar, etcetera.
ett strategiskt tänkande. Hur bör den framtida utbildningen se
ut? Hur många barnmorskor behöver årligen
utbildas för att möta de behov som finns?
Vilka krav är rimligt att ställa på förlossningsvården? Går det att kämpa för en kvinna i
förlossningsarbete/en barnmorska? Barnmorskeförbundet arbetar med alla dessa frågor.
Andra viktiga frågor för yrkeskåren är lön
och övriga villkorsfrågor. Detta är en fråga
där Vårdförbundet som facklig organisation
måste ta tillfället i akt och agera när avtal
sluts, men även varje enskild barnmorska
måste förhandla sin lön vid det årliga lönesamtalet – och framförallt vid nyanställning.
Om du söker ett nytt arbete; bestäm då vilken lägsta lön du kan acceptera och lägg dig
ett par tusen kronor över den så att det finns
ett förhandlingsutrymme. Barnmorskor har

För framtiden behövs
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en särställning i vården eftersom ingen annan
yrkesgrupp kan ersätta oss när det uppstår en
bristsituation. Utnyttja det.
Mitt i vår verklighet på hemmaplan kan vi
inte blunda för de globala frågorna. Fortfarande är mödradödligheten i samband med
graviditet och förlossning oacceptabelt hög.
Varje dag utsätts kvinnor för kränkning och
särbehandling enbart därför att de är kvinnor. Något vi minns från 2013 är Malalas tal
i FN. Malala är den 15-åriga flicka från Paki
stan som mirakulöst överlevde efter att 2012
ha blivit skjuten av talibaner på väg hem från
skolan – på grund av sin kamp för flickors
rätt till utbildning. ”Det är bättre att tala och
sedan dö”, sa hon i en intervju i svensk TV.
Hon är en exceptionellt modig flicka som inte
lämnade någon oberörd vid sitt tal i FN i juni

i år. Vi måste alla, oavsett om vi arbetar internationellt eller på hemmaplan, engagera oss i
frågor som rör kvinnors rättigheter i världen.
Svenska Barnmorskeförbundet har under
många år aktivt deltagit i internationellt arbete med syfte att minska mödra- och barnadödligheten och stärka kvinnors rättighet till
utbildning och jämställdhet. I detta arbete har
svenska barnmorskor gjort sig kända globalt.
Något vi alla ska vara stolta över.
Vi ska också vara stolta över vårt yrkesval,
över att tillhöra en yrkeskår som kan göra en
skillnad för kvinnor, barn och familjer. Vårt
höga anseende på hemmaplan har vi och våra
föregångare i kåren förtjänat genom ett strategiskt arbete med yrkesfrågor. Jag ser fram
emot ett spännande år 2014 där aktiviteten
inom Barnmorskeförbundet ser ut att bli än
mer intensiv.

Reproduktiv Hälsa
konferens 8–9 maj 2014 FAlun
Mer information och program kommer på hemsidan. Välkomna!
Dalarnas lokalförening www.barnmorskeforbundet.se
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