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ett återkoMMande inSlag i Jordemo-
dern är sammanfattningar av aktuella stu-
dier och doktorsavhandlingar. tanken är 
att barnmorskor ska presentera sina forsk-
ningsresultat och nå kollegor runt om i 
landet som på så vis blir uppdaterade och 
kan läsa vidare och fördjupa sig i ämnet. 
kanske kan det leda till nya kontakter och 
spännande diskussioner på arbetsplatser 
runt om i landet. kanske kan det också 
leda till nya arbetssätt och ny forskning?

Jordemodern är svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstid-
ning. Jordemodern når alla medlemmar, legitimerade barnmorskor, barnmor-
skestuderande och prenumeranter. en egen tidning, för och av barnmorskor, 
är ett sätt att nå ut med nyheter, information och debatt till alla kollegor 
och medlemmar. Välkommen med ditt bidrag!

når forskande barnmorskor ut till andra 
barnmorskor med sina forskningsresultat? 
vet kliniskt verksamma barnmorskor vilka 
forskningsprojekt och studier som pågår 
i landet? vet forskande barnmorskor vad 
andra barnmorskor forskar på och om? 
finns det några områden som kan sägas 
vara färdigforskade så att barnmorskor kan 
komma till konsensus i vissa frågor? vilka 
områden är fortfarande obeforskade? vad 
borde vi ta reda på mer om? 

inget av detta kan Jordemodern ensam sva-
ra på, det måste barnmorskor och forskare 
själva göra. 

• Jordemodern är ett sätt att sprida  
kunskap. 

• kanske vill din institution eller  
forskargrupp göra ett eget temanum-
mer? Har du andra funderingar och frå-
gor som rör forskning inom barnmor-
skors arbete och sexuell och reproduktiv 
och perinatal hälsa – hör av dig till oss!

Jordemodern arbetar fritt på uppdrag och 
enligt förbundsstyrelsens tidningspolicy 
med att belysa ny forskning, erfarenhetsut-
byte och förbundspolitiska frågor och ställ-
ningstaganden. i detta nummer presente-
rar några barnmorskor sina aktuella dok-
torsavhandlingar.
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  ordFörande har ordet  

ingela Wiklund  
förbundsordförande

i StoCkholM lovade socialdemokrater och 
miljöpartister en bättre förlossningsvård och 
en barnmorska per födande kvinna. dessut-
om lovade man jourtelefon till gravida och 
kvinnor som nyss fött barn. ny barnmor-
skeledd enhet på Huddinge sjukhus och be-
tald specialistutbildning för sjuksköterskor 
är andra löften som hörts. folkpartiet har 
lovat fler barnmorskor och en ny barnmor-
skeledd enhet men anser att den ska ligga på 
s:t görans sjukhus (ägt av Capio). folkpar-
tiet lovar också betald specialistutbildning 
för sjuksköterskor. utbilda fler barnmor-
skor, öppna bb nacka och förbättra barn-
morskornas arbetsmiljö är några av de val-
löften som kristdemokraterna i stockholms 
län ger inför de fyra kommande åren. 

i västra götalandsregion lovade soci-
aldemokraterna att om det blir en social-
demokratisk regering kommer cirka 400 
unga i göteborgsområdet ges möjlighet att 
arbeta inom sjukvården och samtidigt ut-
bilda sig till undersköterska eller medicinsk 
sekreterare istället för att gå arbetslösa. 

när vi går till val nästa gång år 2018 mås-
te vi komma ihåg att följa upp dessa löften. 
blev det en barnmorska per födande kvin-

som ordförande alltid strävat efter att inte 
bli ”partipolitisk” i min retorik. trots att jag 
konstaterar att vi barnmorskor lyckats sy-
nas i denna valdebatt och trots att ett års 
lobbyarbete har gett utdelning, så överskug-
gar den politiska frågan om alla människors 
lika värde våra ”egna yrkesfrågor”. 

vi barnmorskor kan aldrig acceptera att 
någon beskriver människor som invandrar 
till vårt land som ett problem. det är dags 
att tala om hur vi kan dra nytta av invand-
ringen till sverige. det är dags att tala om 
humanism och om vilka värden vårt land 
vill stå för. det gäller för alla och framfö-
rallt för dem som behöver det mest.

na, fler undersköterskor i vården, högre 
lön, betald specialistutbildning etcetera? 
det stora problemet med utgången av va-
let 2014 är dock att det kan bli svårare än 
vanligt att styra riket, landsting och kom-
muner. inget av de politiska partierna, 
och definitivt inte svenska folket, gynnas 
av detta valresultat. det gäller inte endast 
riksdagsvalet utan också i många landsting 
och kommuner där sverigedemokraternas 
vågmästarroll ställer till stora problem. 

aldrig tidigare har barnmorskor och vården i 
samband med barnafödande varit en så stor 
fråga som under detta val. Jag har i min roll 

det är dags att tala om humanism och 
vilka värden vårt land vill stå för
Jag har som många andra människor i vårt land följt valdebatten och under 
många timmar lyssnat på intervjuer med politiker från höger till vänster.  
Jag kan konstatera att tre yrken har givits stort fokus i denna valrörelse; 
det är barnmorskor, sjuksköterskor och lärare. de politiska partierna har 
övertrumfat varandra vad gäller löften till dessa tre grupper.

vi barnmorskor kan aldrig 
acceptera att någon beskriver 

människor som invandrar till vårt 
land som ett problem. det är dags  
att tala om hur vi kan dra nytta av 
invandringen till sverige. det är  
dags att tala om humanism och om 
vilka värden vårt land vill stå för.

Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella 
samman  slut  nin gen för landets legiti merade barnmor-
skor och barnmorskestuderande. 

Som medlem bidrar du till Barnmorske förbundets 
verksamhet och stödjer arbetet med frågor som rör 
barnmorskans profession & kompetens, kvinnors 
hälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättig-
heter. medlem har rätt att närvara på förbundsstäm-
man (ombudsmötet) och delta på de aktiviteter och 
medlemsmöten som anordnas av lokal föreningarna. 
medlemmar har rabatt på Barnmorskeförbundets 
konferens. för medlemmar finns även vissa stipen-

dier att söka, dessa annonseras i Jordemodern och/
eller på hemsidan. en prenumeration på Jordemodern 
ingår i medlemsavgiften. som medlem har du rätt att 
köpa och bära svenska Barnmorskeförbundets 
brosch livets Träd.

vill du lyfta en aktuell fråga kan du ta kontakt via 
mejl till din lokalförening, förbundsstyrelsen eller 
kansliet. du kan också skriva i Jordemodern. Vill du 
påverka svenska Barnmorskeförbundets verksam-
hetsplan ska du kontakta din lokalförening och 
lämna en motion till förbundsstämman.
www.barnmorskeforbundet.se

Medlem i  
Barnmorskeförbundet

Möte på  
Socialstyrelsen  
om riktlinje arbetet
(20140915)
Fyra områden är prioriterade: 
riktlinjer för handläggning av 
överburenhet, rutiner för missfall 
innan graviditetsvecka 18, rutiner  
för omhändertagande vid minskade 
fosterrörelser samt avnavling och 
rutinmässig provtagning. Två 
områden prioriteras i en första 
omgång: riktlinjer vid missfall före 
vecka 18 samt minskade foster-
rörelser. Pm i landet skiljer sig åt. 
Barnmorskeförbundet påpekade 
behovet av en mall för hur Pm i 
Hälso- och sjukvård bör skrivas. 
socialstyrelsen går nu vidare i 
arbetet med riktlinjer, eventuellt 
genom att inbjuda olika experter. 

nästa möte 
4 november 2014


