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Detta nummer av Jordemodern handlar om möten mellan barnmorskor.
Svenska Barnmorskeförbundet har lokalför
eningar över hela landet, samarbetar med
de nordiska länderna (NJF), inom Europa
(EMA) och internationellt över hela värl
den (ICM). Dessa organisationer bjuder in
till regelbundna möten med representanter
från de olika ländernas barnmorskeförbund
och konferenser där aktuella ämnen av
handlas. Syftet är att stärka och verka
för barnmorskor – barnmorskeprofessionen
och barnmorskeorganisationen.
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Det svenska barnmorskor gör och kan,
är kanske inte alltid normalt, självklart,
legalt och oproblematiskt i ett annat land.
Det andra länder gör är förhoppningsvis en
ögonöppnare för oss och kan visa vad vi
själva har och tar för givet. Samarbete över
gränser ger alla en möjlighet att se sig själva
och den egna vardagen med andra ögon.
Ur sådana möten kommer nya insikter och
idéer och det skapas band som stärker och
utvecklar både personen och professionen
– och det egna yrkesförbundet.

Det sker också mycket samarbeten barn
morskor emellan.
Flera lärosäten har internationella utby
ten i lärarkollegiet, för studenter i verksam
hetsförlagd utbildning och inom forskning.
Barnmorskor reser genom sitt arbete, på
uppdrag av organisationer och föreningar,
eller helt på egen hand för att arbeta, hospi
tera och göra studiebesök i andra länder.
Ibland hör de av sig till kansliet inför sin
resa för att få tips om kontakter i det land
de ska besöka.

till Jordemodern
för att dela sina erfarenheter med andra
barnmorskor. Gör det du med!

Ibland skriver barnmorskor

Svenska
Barnmorskeförbundet
som favorit
i din smartphone
Gå in på www.barnmorskeforbundet.se och spara sidan som bokmärke
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	Ordförande har ordet

Var gör vi mest nytta?
I september fick jag möjlighet att delta i FN:s generalförsamlings årliga
möte i New York. Stora frågor där var att vi nu närmar oss en utvärdering
av millenniemålen. I den fortsatta kampen mot mödradödlighet presenterades billiga smarta telefoner som i gravida kvinnors händer ska vägleda
dem under graviditeten. Teknik i all ära, ibland finns en del problem också
med teknik och det går inte att komma ifrån att det som behövs är utbildad
personal: barnmorskor, läkare och sjuksköterskor.
Generalförsamlingen fokuserade även

i år mycket på unga kvinnors situation i
världen. Den kända skådespelerskan och
FN:s goodwillambassadör Emma Watsons
tal om jämlikhet mellan kvinnor och män,
fick stor uppmärksamhet världen över. Det
hon sa är något vi alla kunde ha sagt men
sättet hon sa det på, hela hennes tal, be
rörde alla och fick stor genomslagskraft.
Om ni inte hört talet tidigare så gå in på
YouTube och lyssna på henne!
Flera seminarier ägnades åt att diskutera
hur Ebolasmittan ska stoppas. Den nuva
rande epidemin i Västafrika är den värsta
någonsin, och enligt siffror från Världshäl
soorganisationen WHO har fler männi
skor redan avlidit där än i alla tidigare
kända utbrott sammanlagda.

I dagsläget utgör kvinnor 70 procent av
dem som avlider på grund av Ebolainfek
tion i Västafrika. Eftersom det är de som
vårdar och tvättar som själva blir offer för
smittan. Att västvärden väldigt sent insett
att detta är en katastrofalt stor epidemi som
breder ut sig har inneburit att kraftfulla in
satser har satts in alldeles för sent. Nu räk
nar man med en explosionsartad spridning
av smittan.
Ingela Wiklund

Tills idag när detta skrivs uppskattar myn
digheterna att cirka 4 000 personer har
avlidit på grund av Ebola och om smittan
sprider sig i samma takt som nu kommer
mer än 1 miljon människor ha avlidit i mars
nästa år – ett år efter att epidemin startade.
Som deltagare på möten i FN:s eller
WHO:s regi och även i andra samman
hang går det inte att komma ifrån att man
frågar sig var man gör mest nytta. Är det i
möten där strategier diskuteras? Eller i ett
sjukvårdstält i Liberia eller Sierra Leone?

Givetvis måste några stå för en strategisk
planering för hur smittan ska bemästras,
medan andra måste finna regeringar och
privata företag som kan bistå med pengar
som behövs för att bekämpa spridningen.
Men många fler behövs på fältet, i sjuk
vårdstält och på sjukhus.
har en svensk sjuksköterska
från Läkare utan gränser beskrivit sitt arbete
som sjuksköterska i Västafrika. Det är hon
och andra sjukvårdsarbetare som i 50 gra
der varma sjukvårdstält vårdar svårt sjuka
människor varav 50-70 procent kommer
att dö i sviterna av Ebola som ska hyllas.
Inte högt uppsatta politiker, kändisar och
kungligheter.

I flera intervjuer

Mer information om Ebola
WHO  www.who.int/en
Folkhälsomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se

Förbundsordförande

Sexual & Reproductive Healthcare

Official Journal of the Swedish
Association of Midwives

I dagsläget utgör kvinnor
70 procent av dem som
avlider på grund av Ebolainfektion
i Västafrika. Eftersom det är de
som vårdar och tvättar som själva
blir offer för smittan.
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Det är hon och andra
sjukvårdsarbetare som i
50 grader varma sjukvårdstält vårdar
svårt sjuka människor varav 50–70
procent kommer att dö i sviterna
av Ebola som ska hyllas. Inte högt
uppsatta politiker, kändisar och
kungligheter.

A peer-reviewed journal dedicated to the sexual and
reproductive health of women and men. The journal
aims to serve its readers as an authoritative resource
of disseminating significant sexual and reproductive
related scientific information.
Editor-in-Chief: Margareta Larsson www.srhcjournal.org
www.journals.elsevier.com/sexual-and-reproductive-healthcare
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