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SvenSka BarnmorSkeFörBundet är en 
partipolitiskt obunden organisation som en-
ligt sina stadgar ska ”verka för samarbete med 
andra, barnmorskan närstående, organisatio-
ner”, och ”ta initiativ till och medverka i häl-
so- och sjukvårdens och socialtjänstens fram-
åtskridande för kvinnors och barns hälsa”. 
formuleringen kommer från förbundets än-
damålsparagraf och är kanske lite gammal-
dags, men den säger ändå att förbundet ska 
engagera sig och vara drivande i frågor som 
rör barnmorskors arbete och sexuell, repro-
duktiv och perinatal hälsa. 

Hälso- och sjukvård handlar om politik. 
politiska beslut avgör prioriteringar och för-
delning av resurser. barnmorskor pratar ofta 
om att professionen måste påverka de folk-

valda politikerna, informera dem om hur vår-
den och barnmorskors verklighet ser ut, ge 
dem fakta de kanske saknar för att kunna 
fatta kloka beslut. barnmorskeförbundet får 
remisser att besvara, lika så sker en del kontak-
ter med politiker på riksdagsnivå. på lands-
tingsnivå är ibland enskilda medlemmar och 
lokalföreningar sakkunniga och drivande.

barnmorskeförbundet har inför tidigare 
val skickat aktuella frågor till riksdagsparti-
erna, så sker även i år. svaren presenteras på 
hemsidan.

Jordemodern hade tidigare ett upprop om 
att presentera barnmorskor – och medlem-
mar – som valt att arbeta partipolitiskt och 
som ställer upp i valet. tyvärr fick vi bara 
ett svar och därför blir det inga presentatio-
ner i höstens första nummer. samtidigt läser 
jag i dagens medicin nr 30–32 att det finns 
barnmorskor som kandiderar och vill vara 
med och påverka hälso- och sjukvårdsfrågor 
på landstingsnivå. enligt den artikeln finns 
44 barnmorskor representerade i alla partier 
(utom f! och sd). Jordemodern gör därför 
ett nytt försök. 

du barnmorska som kommer att företräda ett 
parti i kommun, landsting/region eller riksdag 
2014: skriv några rader till Jordemodern.  
Vem är du? Vilka politiska uppdrag har du?  
Vilka frågor driver du och ditt parti? Vilka 
nätverk av barnmorskor har du?

läs mer om meningen med föreningen – och 
förbundets ändamålsparagraf – på hemsidan  
www.barnmorskeforbundet.se

Svenska Barnmorskeförbundet har i år kallat 
till en extra förbundsstämma den 18 november 
i stockholm. På den stämman ska vi välja  
nya styrelseledamöter. kallelse och handlingar 
kommer att skickas till alla lokalföreningar. 

Sommaren är över och hösten är i 
antågande. i år är det val och de 
politiska partierna drog igång sina 
valkampanjer i början av augusti. 
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  ordFörande har ordet  

ingela Wiklund  
förbundsordförande

anSvaret För hälSo- och sjukvården delas 
mellan stat, landsting och kommun. vården 
ska vara behovsstyrd och bygga på vetenskap 
och beprövad erfarenhet. politiker fattar i hu-
vudsak strukturbeslut om dimensionering, 
lokalisering, ersättningar samt resurser i öv-
rigt. det är professionerna – läkare, barnmor-
skor, sjuksköterskor och andra – som påver-
kar vårdens innehåll och utformning. för 
politiker som fattar beslut är det helt nödvän-
digt att inhämta sakkunskap från professio-
nerna. detta görs också i dag. 

men varför ser då utvecklingen av vården 
ut som den gör? och varför är verksamheten 
så svår att styra både för såväl staten som sjuk-
vårdshuvudmännen? 

från mitt perspektiv finns det flera svar på 
denna fråga. Jag har snart 15 års erfarenhet 
som sakkunnig hos myndigheter som social-
styrelsen, folkhälsoinstitutet och skL (sveri-
ges kommuner och Landsting). under flera 
år var jag också vårdssakkunnig barnmorska i 
stockholms läns landsting. 

ett problem var länge att sakkunskapen 
många gånger ensidigt inhämtades från en 
profession (läkarna). på senare tid har man 

behovet av sjuksköterskor och läkare – men 
inte på barnmorskor. när högskolorna av 
olika skäl drar in utbildningsplatser eller för-
lorar examinationsrätt, påverkas tillgången 
till utbildad personal och ansvaret för att till-
räckligt många barnmorskor utbildas ramlar 
mellan stolarna. 

i korthet kan man sammanfatta det såhär: 
formellt ansvarar landstingen för att orga-
nisera vården så att alla medborgare har till-
gång till en god vård. staten ansvarar för den 
högre utbildningen. professionerna ansvarar 
för innehåll och utförande och vården är i 
extremt stor utsträckning beroende av indi-
viduella prestationer.

Jag konstaterar att många landsting och ar-
betsgivare denna sommar inte fullt ut tagit sitt 
ansvar och (inte heller?) agerat klokt när det 
gäller barnmorskornas villkor. i stället för att 
göra vad man kan för att möta barnmorskors 
krav på högre lön och en dräglig arbetsmiljö 
har man på vissa sjukhus hellre valt att stänga 
ned verksamheten än att gå sina anställda till 
mötes. 

Även om barnmorskornas krav kostar 
pengar är det arbetsgivarnas ansvar och alter-
nativet att stänga en verksamhet kan på sikt 
blir mer kostsamt för ett landsting. att dess-
utom dra in semester för anställda kan vara 
dödsstöten för en klinik. en allt tuffare arbets-
miljö har gjort förlossningsvården till en oatt-
raktiv arbetsplats för många. 

tiden är över då vården kunde luta sig mot 
lojala outtröttliga anställda. vi är alla skolade 
för att ta ett professionellt ansvar och när 
barnmorskor protesterar mot dålig vård och 
orimliga arbetsvillkor så är det just det vi gör 
– vi tar vårt professionella ansvar.

naderna är man mycket återhållsam med att 
ge vården och vårdgivarna nya möjligheter att 
helt styra innehållet och vad som ska erbjudas 
inom ramarna för ett vårdavtal. av denna an-
ledning styr man ganska detaljerat vad vården 
ska leverera och till vilket pris. detta medför 
att vården blir likartad överallt och inte alltid 
anpassas efter patienternas behov. 

ett annat problem, som jag tydligt kan se, 
är att den information som når politiker ofta 
går genom flera led – från klinikledningar via 
chefläkare på sjukhusnivå till chefläkare på 
landstingen – innan den slutligen når ansva-
riga politiker. det blir lite som den välkända 
”viskleken”. 

på sjukhusnivå vill man visa att man klarar 
sitt uppdrag vilket medför att kliniskt verk-
samma barnmorskor, läkare och andra inte 
känner igen den beskrivning som ges till poli-
tiker. men vi lever i en ny tid där vårdanställda 
inte är rädda för att tala med media och ibland 
med politiker direkt och det är bra att debat-
ten om hälso- och sjukvårdens problem och 
möjligheter inte förs i slutna rum.  

vårdens innehåll och klinikernas möjlighe-
ter att skapa en god vård påverkar anställ-
das upplevelse av sitt arbete, sin roll och sin 
arbetsmiljö. Jag tillhör dem som anser att 
fokus för sjukhus och klinikledningar un-
der lång tid har legat mer på ekonomi än 
på vårdens kvalitet. Jag är inte naiv, jag vet 
att det måste finnas pengar för att driva en 
verksamhet, men det finns all anledning att 
fundera över om de pengar som finns an-
vänds på rätt sätt. 

när det gäller tillgången på utbildad perso-
nal finns ett statligt ansvar. Här har uppen-
barligen inventering av behovet av barnmor-
skor inte gjorts i tid. statens har fokuserat på 

förstått värdet av att involvera aspekter och 
kunskap även från andra professioner i vår-
den, men ännu är det ingen balans när det 
gäller representation och inhämtandet av sak-
kunskap från olika yrkesgrupper. 

professionerna som deltar i framtagande av 
regelböcker, auktorisationskrav och riktlinjer 
avseende vårdens innehåll, är dessutom inte 
alltid överens om hur vården bör utformas. 
var och en ser lösningar baserade på det egna 
yrket samt ibland också den egna verksamhe-
tens möjligheter och begränsningar. ibland 
kan man också ana att det handlar om en öns-
kan att få eller skaffa sig ett tolkningsföreträde. 

när många skilda synpunkter och krav från 
sakkunniga ska utgöra ett beslutsunder-
lag till politiker blir det som kommer ut 
av denna process antingen ”en minsta ge-
mensamma nämnare” som ingen är särskilt 
nöjd med eller ännu värre – ett resultat 
som helt går på tvärs med alla professioners 
önskan. något som vi dock vanligen gan-
ska lätt kan ena oss mot. 

eftersom politiker ofta är rädda för att nya 
förutsättningar för vårdgivarna ska öka kost-

inför denna sommar tonade problemen 
upp sig på många av landets förloss-
ningskliniker. Barnmorskor som sagt 
upp sig på grund av missnöje med löner 
och arbetsvillkor i kombination med 
generell brist på barnmorskor har gjort 
situationen extra allvarlig. vem bär 
ansvar för den situation som uppstått 
undrar många. 

nu summerar vi sommaren i vården


