
Arg jävla riksmarsch mot BB-kaoset 

#bbmarschen 20 augusti 2017 

 

En kulen kväll i februari 2013 blev en grupp barnmorskor intervjuade av en DN 

journalist. Vi hade planerat vårt budskap en längre tid och nu var det dags att våga 

tala om för omvärlden att det var nog! Budskapet var:  

Vi kan inte längre garantera trygg och säker vård för de födande.  

Vi orkar inte arbeta med evig samvetsstress för att inte räcka till. Vi vet att vi kan 

bättre om vi får jobba med hela vår kunskap i lugn och ro. 

 

Våra lösningar? 

En födande – en barnmorska. Fler förlossningsplatser! Olika vårdformer att välja på 

när det är dags att föda som till exempel mindre barnmorskeledda enheter och 

kontinuerliga vårdkedjor som Södra BB i Stockholm en gång var. Mödravård, 

förlossningar och eftervård med samma grupp barnmorskor. 

Höj ersättningarna till förlossningsklinikerna så vården kan utvecklas. 

 

Vi krävde ökad bemanning för att kunna ge kvinnorna den individuella vård varje 

människa har rätt att begära. 

 

Senare i februari publicerades artikeln och det exploderade. Media körde igång och 

morgonen därpå satt vi i TV soffan.  

Barnmorskeupproret var ett faktum. Med hjälp av sjukhusledningarna kunde 

Chefsläkaren i Stockholm informera media och politiker om att vi hade fel. Tryggt 

var det alla gånger. Lite jobbigt kanske personalen hade det ibland men egentligen var 

det mesta finfint.  

 

Varför berättar jag det här?  

Jo för att det var 2013!!! 

 

Vi har kämpat. 

Vi har argumenterat. 

Vi har hänvisat till all den forskning som finns i HELA världen om barnafödande! 

Vi har informerat och diskuterat på lokal nivå och på nationell nivå! 

Förlossningsvården och mödravården har fått pengar av regeringen som idag går till 

en mängd välbehövliga projekt men blev vi fler händer??  

Nej! Förlossningsplatser saknas i många delar av landet. Kvinnor tvingas ut på långa 

bilfärder till närmaste klinik när de ska föda. För i Sverige ska man ha extra allt. 

D.v.s. tillgång till intensivvård, barnläkare på plats, narkosläkare och så vidare. 

Oavsett medicinska behov och egna önskemål. Oavsett sina önskemål alltså! Och 

egentliga behov. 

Vi barnmorskor springer fortfarande mellan flera föderskor.  

Det gör LIKA ont i hjärtat, som det alltid gjort, att lämna en kvinna som är i 

värkarbete och säga – jag kommer snart igen. Ring på klockan om du behöver mig! 

Kanske i ett föderum där tryggheten redan balanserar på slak lina och skörheten är 

som tunt glas som kan brista vilken sekund som helst. Det känns INTE NÅGONSIN 

OK!  

På mödravården sliter barnmorskor bara mer och mer med att trygga, lyssna och 

bygga upp tillit inför förlossningen och det kommande föräldraskapet. Med alldeles 

för lite tid till förfogande. 



Med andra ord. Väldigt lite har förändrats.  

 

Jag heter Eva Nordlund och är barnmorska och vice ordförande i 

Barnmorskeförbundet. Jag är en av grundarna till Barnmorskeupproret och jag är 

jävligt förbannad nu!  

Därför att när vi kokar ner det som händer och har hänt så kör vi barnmorskor 

huvudet i glastaket och glasväggarna. Vi kommer inte vidare. Vi drunknar i tröga 

organisationer och maktfullkomlighet.  

Detta är en genusfråga. Kvinnor föder barn och vårdas till största delen av kvinnor. 

Att födas och att dö är inget man ska göra i ensamhet. Ändå får det ske när kvinnor 

ska bli mödrar på våra förlossningskliniker. Med stress och oro som följd vilket 

påverkar födandet negativt.  

 

Det är en mänsklig rättighet att slippa vara ensam under förlossningen och att ha 

tillgång till en förlossningsplats inom rimligt avstånd. Det är bassjukvård! En 

födande-en barnmorska och trygghet att veta att den förlossningsplats man valt också 

finns.  

Enligt svensk standard borde varje kvinna få bästa tänkbara evidensbaserade 

omhändertagande under graviditet, födsel och tiden efter.  

Det innebär rätt att välja kontinuitet med samma barnmorska eller lilla grupp 

barnmorskor under graviditet, födsel och eftervård om det är det som ger trygghet. 

Vilket givetvis förebygger komplikationer både före och efter födseln. Vem vill inte 

ha möjlighet att ha en känd barnmorska vid sin sida under den livsomvälvande resa 

som det innebär att få barn? Jag lovar; att det blir betydligt lättare att prata om sin 

bristning eller sin sköra själ med någon som funnits med i 9 månader och som också 

vet precis vad som hände under födseln. 

 

Det innebär också rätt att välja var man vill föda. Ni familjer måste kunna välja att 

avstå från alla dyra resurser om tryggheten för er finns på en mindre klinik nära 

hemmet eller kanske hemma. Sverige måste börja utveckla hela förlossningsvården 

och inte vara så hopplöst efter i jämförelse med andra länder. Det blir både dyrt och 

fyrkantigt. 

 

Det är dags att handla NU. 

Vi kan börja direkt i höst med: 

 

En födande – en barnmorska!  

 

Börja skapa kontinuitet i vården i form av olika vårdkedjor som hänger ihop.  

 

Bygg ut och organisera om eftervården! 

 

Då kommer barnmorskorna återvända eftersom det blir möjligt att jobba vettigt och 

ge er kvinnor det ni behöver.  

Vi pratar inte ens lön. Vi vill bara kunna jobba under bra förutsättningar och ta hand 

om er som ska föda på bästa sätt. Då… blir det… bra.  

Kvinnor ska inte behöva lida mer nu. Det måste ta stopp och jag uppmanar er alla att 

inte sluta vråla.  

Till er som styr vill jag säga; det är dags att ge kvinnor det dom är värda; halva 

Sveriges befolkning. De modiga fantastiska kvinnor som trotsar usla villkor, föder 



barn och låter vårt samhälle fortsätta att existera. Det är en skam att inte erbjuda det 

som borde vara självklart.  

Det är nog nu! Det är så enormt jävla nog!  

 

Eva Nordlund 

Vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 

eva.nordlund@barnmorskeforbundet.se 
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