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Svenska Barnmorskefiirbundets fiirbundsstimma

3 november 2015

Hotell Hilton Slussen

Fiirbundsst6mmans iippnande
Fcirbundsordfdrande Ingela Wiklund fcirklarade m6tet dppnat och hilsade ombud
och gdster vdlkomna. Ingrid Frisk, Rfsu och Lis Munk, VArdfrirbundet framf6rde
hdlsningar frin respektive organisationer.

a. Inledning
Ingela Wiklund talade utifrin sina fjorton ir i fdrbundsstyrelsen varav de senaste etta
som fdrbundsordfcirande om sexuella och reproduktiva rdttigheter som kdrnan ivirt
yrke och hur det lyfts nationellt och internationellt. NAr Ingela tillfrigades om
uppdrag iVerldsbanken motiverades deras rinskan att ha en barnmorska pi
positionen av att barnmorskor dr den yrkesgrupp som star nArmast civilsamhellet och
har stdrst m6jlighet att piverka.

b. Priivning av att kallelsen utgitt i laga tid
Kallelse och handlingar sdndes per mejl den 22 september, sex veckor f6re
fcirbundsstdmman. Enligt beslut vid extra fcirbundsstdmma 2014 sdnds handlingar
endast digitalt.
Beslutades att godkinna att f6rbundsstemmans handlingar skickats i laga tid.
Upprop av ombuden.

Beslutades att godkanna avprickning p6 deltagarlista som upprop av ombud.
Lokalfdreningarna i Hdlsingland och Alvsborg har meddelat att de inte har mrijlighet
att delta. Ombuden frin Uppsala lokalfdrening har meddelat att de ej kan komma p6

grund av sjukdom.

Val av presidium fiir maitet

a. Val av m6tesordf6rande
Anna Nordfjell valdes till mcitesordf<irande som ddrmed tog civer som

mcitesordf6rande och tackade fdr fdrtroendet att leda mdtet.
b. Val av mdtessekreterare

Kajsa Westlund och Marianne Weichselbraun valdes till mcitessekreterare.

Val av tvd personer att jemte miitesordfiirande justera miitets protokoll
Till justerare valdes Lena Rissanen, Gdteborg och Johanna Granberg, Blekinge.

3. Val av riistreknare
Till r6strdknare valdes Cecilia Lind, Stockholm och Karin Ekman, Gestrikland.
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4. Faststdllande av dagordning
Dagordningen faststSlldes med dndringarna att motionerna 4 och 11 om
F6rskrivningsrett fcir likemedel vid fdrlossning sambehandlas, liksom proposition nr 2
Fcjrbundets medlemsavgift och punkt 15 Faststallande av medlemsavgift.

5. Faststallande av arbetsordning
Arbetsordningen faststdlldes

6. Verksamhetsberettelse fiir 2Ol3-2O14

Ingela Wiklund fdredrog verksam hetsberettelsen, och korrigerade medlemsantal pe sid

-L O-

Verksamhetsberdttelsen 2013-2014 godkdndes och lades till handlingarna.

7. Bafans och resultatrdkning fti t 2Ot3-2Ot4
Vice fcirbundsordfcirande Eva Nordlund fciredrog balans och resultatrd kning.
Kommentarer gjordes om det sjunkande antalet medlemmar som f6rmodas bero pi 6kat
antal pensionsavg6ngar. Anslag fr6n Socialstyrelsen f6r projekt Goda levnadsvanor
pSverkar bokslutet, med stora intdkter det iir anslaget ges och cikade utgifter kommande
ir di projektet pigir.
Bafans- och resultatrekn inga r fdr 2Ol3-2O!4 faststelldes och lades till handlingarna.

8. Revisionsberettelser fair 2013 och 2014
Fcirtroendevald revisor Karin Svdrdby ftiredrog revisionsberdttelserna f<ir 2013 och 2014.

9. Beviljande av ansvarsfrihet
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Rapporter
Kompetensbeskrivn ing

Ingela Wiklund rapporterade att Socialstyrelsen inte lengre er ansvariga fdr
kompetensbeskrivningar fcir yrken med legitimation. F6rbundets uppfattning ar att
Kompetensbeskrivningen f<ir barnmorska fr6n 2005 fortfarande gdller. Internationellt dr
det vanligt att ansvaret f6r kompetensbeskrivning 6vilar den professionella

sammanslutningen och iSverige har till exempel lekarna inte haft nAgon

kompetensbeskrivning utfirdad av Socialstyrelsen. Arbetet med kompetensbeskrivning
tas upp ytterligare i verksamhetsplanen under punkt 14.

Jdmlik vird.
Ingela Wiklund rapporterade om det nya 10-punktsprogrammet fdr lSmlikvard som tas
fram i samarbete med SFOG. Planeringen er att programmet lanseras 14 december.
Nedliggning av f<irlossningskliniker i Vdsternorrlands l6n.

Ingela Wiklund rapporterade om fcirslaget att lagga ned frirlossningsklinikerna iSolleftei
och Ornsk6ldsvik, enda Sterstiende f6rlossningskliniken ilenet blir isi fall Sundsvalls

sjukhus. Det kommande 10- punktsprogram met fdr jamlik vird tar med retten fdr
fddande kvinnor ihela landet att ha rimligt avstind till frirlossningsklinik.
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e. Motion nr 5 dversyn av fiireskrifter vid medicinska aborter
Christina von Feilitzen, Scidermanland, p6minde om de farh;!gor som funnits att
Sndringar i abortlagen skulle kunna dppna dven fcir fcirsdmringar av kvinnors rdtt till
a bo rt.

Beslutades att bifalla motionen.

f. Motion nr 5 Barnmorskors rdtt till bisyssta

Frirbundsstyrelsen anser att motionen behandlar villkorsfrigor och hinvisar till
aktuellt fackforbund.
Beslutades att motionen anses besvarad.

g. Motion nr 7 Slopande av pappersrecept.

Roxana Aguilar, styrelsen, tillade att det inte :ir endast personer som lever under
normer kopplade till hederskulturer som fir problem om pappersrecept slopas.
Marjo-Riitta Wahlberg, Norrbotten, pipekande att even nIr pappersrecept skrivs
krevs legitimation vid uttag.

Beslutades att bifalla motionen.

h. Motion nr 8 Okad sdkerhet pi fiirlossningsavdelningar
Motion nr 9 Okad sdkerhet genom kontinuerlig utbildning
Fdrbundsstyrelsen har inte mrijlighet att peverka hur den enskilda verksamheten
organiserar sig.

Beslutades att avsle motionerna.

i. Motion nr 10. L6neutveckling Gotland
F<irbundsstyrelsen anser att motionen behandlar villkorsfrigor och hdnvisar till
aktuellt fackfcirbund.

Eeslutades att motionen ska anses besvarad.

13. Verksamhetsplan 2016-2017

Verksamhetsplanen diskuterades i mindre grupper och fciljande fr6gor togs upp till
gemensam diskussion.

Preconception Core: Malin Sciderberg, medlem, 6nskade att begreppet Preconception
care diskuteras och att man bcir civervdga att det byts ut mot "i ett livsperspektiv" de
samtal om till exempel levnadsvanor inte kan f<jras enbart utifrin att en graviditet
cjnskas. Forbundsstyrelsen svarar att man kommer att f<jra en diskussion om
formuleringen d5r det dr aktuellt. Aven en dnskan att vi riktar oss bredare till exempelvis
sexualmottagningar och elevhdlsa lyft es.

Kompetensbeskrivningen: Kompetensbeskrivningar f6r reglerade yrken dr inte ldngre
Socialstyrelsens uppdrag. Det dr oklart vilket underlag Socialstyrelsen kommer att ha till
f6r beslut om legitimation. Internationellt dr det vanligt att professionerna sjilva
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ansvarar fdr sina kompetensbeskrivn ingar och isverige har s6 ldnge varit fallet fcir
kompetensbeskrivning fcir ldkare. Diskuterades fcir och nackdelar med att sjelva dga

kompetensbeskrivn ingen alternativt att Socialstyrelsen ansvarar. Fcirdelen med
Socialstyrelsen ;r att man uppfattar att det ger rikad tyngd. Att sjelva dga

kompetensbeskrivning ger andra fcirdelar, som friheten att formulera. Mia Ahlberg,
frirbu ndsstyrelsen, forklarade att styrelsen kommer att unders6ka om det er m6jligt att
fi myndighet att ansvara fcir kompetensbeskrivning dessutom ska styrelsen diskutera
vad som dr mest fcjrdelaktigt fdr fdrbundet och utifrin det s6ka samarbetspartners.
Gynekologisk vdrd. Karin Ekman, Gdstrikland, uppskattar viljan att sterka barnmorskan i

gynekologisk vSrd men <inskar ocksi att styrelsen arbetar fdr att alternatiwjenster
sju ksk<iterska/barn morska f<irsvinner sA att befattningar ska bemannas med
barnmorskor.

Liko vdrd pd liko villkor. Erika Hdgglund, Visterbotten, <inskar diskussioner om storlek pa

landets fcirlossn ingsklin iker. Lis Munk V6rdfdrbundet, pSpekade att fragan om jdmlik
vird kan vara limplig fcir samverkan med Virdfcirbundet.
Besfutades att anta fcirslaget till verksamhetspla n 2076-2011 .

14. Medf emsavgitt fijr 2O16-2O17

Punkten sambehandlades med ounkt L2 b.

15. Budget fiir 2016

Beslutades att godkAnna f6rslaget till budget.

16. Val av fiirbundsordfiirande
a,

Marie Renstrdm, fciredrog valberedningens frirslag att vdlja Mia Ahlberg till
fcirbundsordfcirande pd flira 5r.

Beslutades att viilja Mia AhlberB till fcirbu ndsordfcirande f6r fyra ir. Beslutet var
enhalligt.

17. Val av fiirbundsstyrelse
Fcirbundsstimman beslutade enligt valberednigens fcirslag att vilja till ledamciter i

f6rbundsstyrelsen:

Barbro Fritzon, Halmstad, omval pi 4 5r.

Mia Barimani, Stockholm, nyval 4 6r

Camilla Ekstrand, Kristianstad nyval 4 ir
Susanne Ahlund, fyllnadsval 2 6r

Asa Mcirner, fyllnadsval 2 5r.

Eva Nordlund, Marianne Weichselbraun och Roxana Aguilar ir valda till 2017.

18. Val av revisor och revisorssuppleant.
Beslutades att vdlja Gunilla Banke, Kristianstad, till revisor och Pdivi Karmakar, Vesteres

till revisorssuppleant fdr 2 er.

19. Val av valberedning.
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Till valberedning valdes Lena Nilsson, Skcivde, Maria Renstrdm, Falun, Marjo-Riitta
Wahlberg, Lule6 och Erica Hdggblad, Skellefte6.

Valberedningen utser sammankallande.

Mcitesordfcirande Anna Nordfjell <iverldmnade klubban till frirbundsordfcirande Mia Ahlberg
som tackade fdr fdrtroendet att leda fcirbundet de kommande fyra 6ren. Mia fcjrklarade att
hon kommer att ha som mil att 100 % av barnmorskorna skall vara medlemmar ifcirbunder
och betonade kSrandans betydelse f6r att sterka barnmorskans position, en stark enad k6r
med ett starkt fcirbu nd.

20. Utdelning av Svenska Barnmorskefiirbundets hederspris till barnmorska eller annan
person som gjort viktiga insatser fdr att fdrbdttra fcir kvinnor och barns hdlsa
Mia Ahlberg vdlkomnade Gudrun Abascal, Stockholm, som tillsammans med Margot
Wallstrdm, utrikesminister, tilldelats Fdrbundets hederpris 2015.

Gudrun Abascol hor genom sitt dogligd orbete inom f6rlossningsvdrden, sitt
entrepren6rskop och sina bdcker riktade till blivande Jdrtildrar och personal inom hiilso-
och sjukvdrden bidrogit till ott foriindro och fdrbcittra vdrden ftir gravido och f6donde
kvinnor i vdrt lond.

Morgot Wollstrdm hor genom sino politiska insotser dd det giiller kvinnors utsotto
situation i krig och ondro konflikter skopot ett globalt fokus pd kampen fiir miinskligo
rdttigheter, jiimstiilldhet och sexuello och reproduktivd riittigheter med sdrskilt t'okus pA

kvinnors livsvillkor.

Gudrun Abascal hdll ett uppskattat tacktal, med sina personliga reflektioner kring
f<idande under sin tid som barnmorska.

Mia Ahlberg f6rklarade ddrmed f6rbundsstdmman 2016 avslutad. Avg;iende
f6rbundsordfcirande Ingela Wiklund samt styrelseledamdter Catharina Zatterst16m och

Marianne Johansson avtackades innan samtliga deltagare vdlkomnades till mingel med
inbjudna gdster.
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Anna Nordfjell, mcitesoldfcirande
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