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BArNMorSkor, SeXUell oCH reproduktiv 
hälsa och rättigheter (srhr) påverkas av en 
mängd olika politiska beslut och strategier. 
detsamma gäller hälso- och sjukvårdens 
framtid. det handlar ytterst om regeringens 
budget men också om det regleringsbrev 
som socialstyrelsen får för sin verksamhet.

andra myndigheter, professionella, fackli-
ga och arbetsgivarorganisationer påverkar 
också framtiden. Likaså de nationella utred-
ningar och rapporter som tas fram inom om-
rådet hälso- och sjukvård.

Hur kan vi stärka barnmorskeprofessio-
nen? många organisationer och styrelser gör 
en omvärldsanalys för att kunna planera sin 
framtid. Hur analysen görs är olika beroende 
på organisationens fokus, vilket intresse som 
den ger företräde och vad den anser ingå i 
dess ”omvärld”. 

det bästa anses vara att involvera fl era per-
soner med olika perspektiv. det kan leda 
fram till en väl förankrad analys som i sin tur 
resulterar i strategier för framtiden. ofta re-
lateras omvärldsanalys till strategiutveckling 
och mer övergripande beslut. omvärldsana-

Strategi för framtida arbete
lysen är inte bunden till någon särskild mo-
dell men en sWot-analys är en vanlig mo-
dell. sWot står för: strengths, Weaknesses, 
opportunities, Th reats. vilka styrkor, svag-
heter, möjligheter och hot ser du?

På svenska barnmorskeförbundets för-
bundsstämma 2014 diskuterade landets 
lokalföreningar den kommande verksam-
hetsplanen (2014-2015). framtida barn-
morskeutbildning, alternativa vårdformer 
och diff erentierad vård vid barnafödande, 
rätten till fri abort och nej till samvetsklau-
sul lyftes fram som fortsatt viktiga frågor 
att bevaka och driva. en jämlik vård och 
hälsa är ett prioriterat område. 

det arbete som barnmorskor gör är viktigt 
för folkhälsan.

vad behöver en profession och ett 
yrkesförbund veta för att kunna planera 
inför framtiden? vad påverkar hälso- 
och sjukvården och den svenska 
barnmorskans kompetens och arbete? 

Svenska Barnmorskeförbundet arbetar enligt:
• stadgar med ändamålsparagraf.
• Verksamhetsplan 2014-2015.
• svenska Barnmorskeförbundet. Visioner för vår 

framtid (2010).
• svenska Barnmorskeförbundets 10-punktsprogram 

för en god vård i samband med barnafödande (2014).

www.barnmorskeforbundet.se

Barnmorskeförbundets konferenser 2015

de fl esta barnmorskor handleder studenter, blivande 
barnmorskekollegor, som ska lära sig yrket. som 
barnmorska möter du alla gravida och födande, 
nyblivna mammor, pappor och familjer. oavsett var 
du arbetar kan du träffa kvinnor och män i olika 
åldrar som vill få barn och bli föräldrar – men också 
de som inte vill. nästa år arrangerar svenska Barn-
morskeförbundets etiska råd en temadag om nya 
vägar till föräldraskap och förbundets konferens har 
tema Verksamhetsförlagd utbildning. 

Läs mer i kalendarium på 
www.barnmorskeforbundet.se
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  orDFÖrANDe HAr orDet  

ingela Wiklund 

förbundsordförande

vården är i sin struktur konservativ
svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Populationen ökar 
och befolkningen blir allt äldre, vilket i sin tur medför ett ökat behov av 
sjukvård. fram till år 2030 räknar man med att behovet av hälso- och sjuk-
vård kommer öka med cirka 50 procent. detta kräver insatser på många 
olika nivåer, från individnivå till nationell nivå. människor i vårt land kommer 
att fortsätta efterfråga offentligt fi nansierad, jämlik och effektiv vård av 
hög kvalitet. Vi går mot en hälso- och sjukvård där traditionella uppfatt-
ningar om oss själva och det område vi mutat in som professionella yrkes  
utövare kommer att ifrågasättas.

det fi nns en inbyggd 
skepsis mot förändringar 

och innovationer. vi som arbetar 
i vården är svåra att övertyga.

proFeSSioNSBeGreppet iNNeBär Att olika 
yrkesutövare ”mutat in” ett område som sitt 
eget. vi barnmorskor och andra yrkesutövare 
i sjukvården måste allvarligt fundera över om 
det område vi ”mutat in” som vårt eget ock-
så kanske kan skötas av andra yrkesgrupper 
inom hälso- och sjukvården. det gäller läka-
re, barnmorskor, sjuksköterskor, fysiotera-
peuter och andra. man kan fråga sig om vårt 
protektionistiska sätt att förhålla oss till vårt 
eget yrke och uppdrag gagnar vården i all-
mänhet – och barnmorskeyrkets utveckling i 
synnerhet. vårt arbete har förändrats över tid 
beroende på förändringar i omvärlden. brist 
på läkare, nya sjukdomsmönster och behov i 
befolkningen har bidragit till att innehållet i 
vårt eget yrke förändrats och utvecklats. 

vården är i sin struktur konservativ. det fi nns 
en inbyggd skepsis mot förändringar och inn-
ovationer. vi som arbetar i vården är svåra att 
övertyga. de fl esta innovationer inom hälso- 
och sjukvården har varit relaterade till pro-
dukt, process eller struktur och påverkar of-
tast den inre och yttre infrastrukturen och 
kräver utveckling av nya idéer mest tydligt är 
detta då det gäller ersättningsmodeller. inno-

vationer i vården ska också leda till bättre ser-
vice, förbättrad behandling, diagnos och ökad 
patientsäkerhet. det vi borde kunna enas om 
är att vi alla ska sträva efter att ha en sjukvård 
där patientens behov alltid sätts i centrum. 

Andra discipliners intresse för hälso- och sjuk-
vårdsfrågor kommer att utveckla sjukvården 
både i vårt land och globalt. i möten på 
världshälsoorganisationen WHo hörs allt of-
tare jurister tala om att mänskliga rättigheter 
måste upprätthållas och övergrepp inom vår-
den upphöra. ekonomers engagemang kring 
eff ektivitet och kostnader i sjukvården är helt 
nödvändiga, liksom ingenjörers bidrag då det 
gäller den tekniska utvecklingen. i sverige be-
höver vi också ett ökat engagemang från pa-
tientorganisationer som kan se vården från 
andra perspektiv än vi själva. Jag deltog nyli-
gen i en debatt om hälso- och sjukvården i 
framtiden där en anhörig från en patientorga-
nisation sa att sjukvården är den mest ålder-
domliga verksamheten till sin struktur. vår-
den menade hon, utnyttjar inte alls mobil 

teknik som skYPe och it i särskilt stor ut-
sträckning. vi har fast telefoni och fasta tele-
fontider och skickar ”ytpost” med brevbärare. 
Jag är benägen att hålla med om att det fi nns 
många sätt att förbättra och underlätta kom-
munikationen mellan oss och våra patienter.  

För att kunna möta ett ökat behov av sjukvår-
dens tjänster krävs kompetens och kunskap 
om hälso- och sjukvårdens utmaningar samt 
en analys av hur förändringar i omvärlden 
kommer att påverka verksamheten. förutom 
ett gränsöverskridande samarbete mellan of-
fentliga och privata vårdgivare krävs defi nitivt 
ett gränsöverskridande samarbete mellan vår-
dens olika professioner. en bra sjukvård med 
goda möjligheter att möta framtida behov av 
tjänster kräver att vården i ökad utsträckning 
anpassar sig efter modern teknik avseende it, 
rimliga och mindre styrande regelsystem, 
bättre rutiner för kommunikation mellan oli-
ka vårdgivare och patienter samt statligt fi -
nansierad forskning med fokus på innovatio-
ner relaterade till hälso- och sjukvård. 

Svenska Barnmorskeförbundets 
styrelse har två nya ledamöter, 
roxana Aguilar och Barbro Fritzon 
valdes enhälligt på förbunds-
stämman den 18 november 2014.

Catharina Zätterström, marianne Johansson, ingela Wiklund, eva nordlund, marianne Weichselbraun, 
mia ahlberg, roxana aguilar, elisabeth Lindblad, Barbro fritzon.

Mer information på www.barnmorskeforbundet.se
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