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Proposition nr 3  
Översyn av Svenska Barnmorskeförbundets kommunikation  
Jordemodern, hemsidan, facebook, medlemsbrev och mejl via medlemsregister. 

Svenska Barnmorskeförbundet har olika kanaler för att dels kommunicera med 
medlemmar men också för att nå ut med förbundspolitiskt viktiga frågor och 
redaktionellt material riktat till barnmorskor. Förbundet har ett litet kansli och står nu 
inför att se över vad och hur, på vilket sätt, vi använder de kanaler vi har för att nå ut 
till och engagera förbundets alla medlemmar -  Sveriges barnmorskor. Det finns 
potential för Barnmorskeförbundet att få en tydligare röst i samhällsdebatten. 

 
Svenska Barnmorskeförbundets kansli är litet med få anställda. Från och med hösten 2017 
är fyra personer anställda på vardera 100 %, 50%, 50% och 20%. 
 
Förbundsordförande arbetar för närvarande halvtid (50%) för förbundet men i övrigt är 
förbundsstyrelseledamöternas uppdrag och arbete ideellt, det utgår inget styrelsearvode.  
Det är enbart vid tidsavgränsade projekt och/eller särskilda uppdrag som förbundet kan 
anställa och/eller arvodera ytterligare personer för utfört arbete. 
 
Det är strategiskt viktigt att Svenska Barnmorskeförbundet har kanaler för att nå ut till alla 
medlemmar. För att Svenska Barnmorskeförbundet i framtiden ska vara en förstahandskälla i 
frågor som rör barnmorskor och sexuell och reproduktiv hälsa behöver vi under kommande 
verksamhetsperiod se över de kanaler vi har och vilka som ska användas till vad.  
Syftet är att få en nutida och för organisationen anpassad och ändamålsenlig kommunikation 
med medlemmar och allmänheten. Översynen kommer att innefatta tidskriften Jordemodern, 
hemsidan och förbundets övriga kanaler för kommunikation internt och externt. Synpunkter 
från medlemmarna kommer att inhämtas. 

 

Svenska Barnmorskeförbundet föreslår  

- att en översyn av Svenska Barnmorskeförbundets kanaler för kommunikation 
och dialog med medlemmar genomförs under kommande verksamhetsperiod 
 

- att tidskriften Jordemodern och dess tidningspolicy ses över samt att 
jordemodern.se utvärderas under den kommande verksamhetsperioden. 

-  

Svenska Barnmorskeförbundet yrkar  
 
att förbundsstämman 2017 beslutar att bifalla propositionen. 
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BILAGA 
 
Jordemodern – Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och medlemstidning.  
Tidningspolicy är framtagen av tidigare förbundsstyrelse och redaktion: 
Jordemodern är en tidskrift och medlemstidning ”för och av barnmorskor”:  
som ska innehålla vetenskap/forskning, kliniskt erfarenhetsutbyte, förbundspolitiska 
ställningstaganden/förbundsnytt, lokalföreningsnotiser/nyheter. 
Jordemodern kan aldrig vara dagsaktuell men har strävat efter att i högre utsträckning 
publicera artiklar och notiser som speglar förbunds- och vårdpolitiska diskussioner – se 
stadga ändamålsparagraf. Förbundets långsiktiga mål för tidskriften är att Jordemodern ska 
vara en förstahandskälla i frågor som rör reproduktiv hälsa, både för barnmorskor och för 
andra intressenter. Vid upprepade tillfällen har läsarenkäter genomförts på konferens och 
medlemsmöten för att inhämta synpunkter och tips på ämnen och artiklar. Jordemodern är 
den enda tidningen som riktar sig specifikt till barnmorskor, ett organ för Svenska 
Barnmorskeförbundet, och en möjlighet att nå ut till alla medlemmar.  
http://www.barnmorskeforbundet.se/jordemodern/ 
 

Aktuellt: Är förbundets tidningspolicy fortfarande relevant? Är det långsiktiga målet med 
Jordemodern fortfarande aktuellt? Är det en bra balans mellan redaktionellt och 
förbundspolitiskt material och övrig information? Är innehållet aktuellt? Speglar Jordemodern 
den svenska barnmorskans kompetens och verksamhetsområden? Läser barnmorskor 
Jordemodern? Vad vill barnmorskor (medlemmar) läsa om? Vad kan och vill barnmorskor 
bidra med och skriva om? Är Jordemodern en kanal för alla medlemmar som vill föra offentlig 
och/eller intern debatt? Vad tycker Barnmorskeförbundets medlemmar om Jordemodern? 
Jordemodern är den enda tidningen för och av barnmorskor i Sverige. Det är strategiskt 
viktigt för förbundet att fortsatt har en egen tidning som når alla medlemmar. Färre 
utgåvor/nummer ger visst ekonomiskt utrymme för en webbtidning. Från och med 2018 
ändras Jordemoderns utgivning till 8 nummer per år. 

 
Jordemodern.se – kommunikation, modernitet och synlighet. Förbundsstyrelsen har under 
det gångna året beslutat att Svenska Barnmorskeförbundet ska ha en ny och kompletterande 
webbsida, en aktuell webbtidning – Jordemodern.se för egna nyheter och reportage.  
Från och med senhösten 2017 kommer det att finnas en webbversion jordemodern.se som 
komplement till tidskriften Jordemodern och befintlig hemsida som fortfarande finns kvar. En 
ny webbsida kan vara mer aktuell, kommentera och journalistiskt skriva om barnmorskor, 
förbundspolitiska och vårdpolitiska frågor och kvinnor & sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (srhr)  
Jordemodern.se - För, av och om barnmorskor. En egen tydlig röst - som alla kan höra. 
Jordemodern.se kommer att publicera eget aktuellt redaktionellt och förbundspolitiskt 
material. Elisabeth Ubbe är nyanställd som redaktör (20%) för webben jordemodern.se 
 
Hemsidan – barnmorskeforbundet.se innehåller information om Barnmorskeförbundet och 
Legitimerad Barnmorska. Det finns information om förbundets organisation, 
förbundsstyrelsen/råden/kansli och kontaktuppgifter. Informationen är uppdelade på 
Förbundet, Barnmorskan, Jordemodern och Aktuellt (förbundets egna 
debattinlägg/sammanfattningar av möten & konferenser/ länkar till nationella 
utredningar/nationell statistik, samarbeten/vårdfrågor mm), samt Kalendarium, Lediga jobb 
och Lokalföreningar (varav en del sköter sin del på hemsidan själva).  
Aktuellt är uppdelat i Förbundet och Lokalföreningar och kan användas för egen information, 

http://www.barnmorskeforbundet.se/jordemodern/
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rapporter från möten och debatt eller regelbundet ”bloggande” (erfarenhetsutbyte).  
Ansvarig webbredaktör/administratör har Margareta Rehn varit.  
http://www.barnmorskeforbundet.se/ 
Aktuellt: Hemsidan innehåller fakta och aktuell information om och från 
Barnmorskeförbundet för barnmorskeprofessionen och andra intresserade. 
Nätverk – behöver de en särskild funktion – egen flik - på hemsidan i framtiden?  
Vilka nätverk och arbetsgrupper ska finnas på hemsidan?  
Lokalföreningarnas, ska det vara en annan slags sida för presentation av styrelsen? 
Räcker det med att använda Kalendarium och Aktuellt? 
Från och med hösten 2017 kommer arbetet som ansvarig webbredaktör/administratör av 
hemsidan att tas över av Jane Fogelström som är nyanställd (50%) på kansliet. 
 
 
Facebook - Nyheter och information som rör och berör barnmorskor och srhr.  
Utgångspunkten är ändamålsparagrafen. Facebooksidan startade i samband med 
jubileumsfirandet 2011 eftersom det behövdes en kanal att snabbt nå ut till fler om aktiviteter 
och information från förbundet. Ansvarig webbredaktör har Margareta Rehn varit.  
Facebooksidan har utvecklats under åren och uppdateras kontinuerligt.  
Syftet är media- och omvärldsbevakning nationellt och internationellt, samt att publicera egna 
notiser & bilder direkt från konferenser och möten och länka publicerat material från egen 
hemsida, Kalendarium, Aktuellt, Lediga Jobb, Jordemodern.  
Länk till Barnmorskeförbundet på facebook finns på hemsidan barnmorskeforbundet.se  
startsida: https://www.facebook.com/Svenska-Barnmorskeförbundet-218350061587886/ 
Aktuellt: Är facebooksidan och dess syfte med omvärldsbevakning fortfarande relevant?  
Är det främst en kanal för information om och från Barnmorskeförbundet?  
Från och med hösten 2017 kommer ansvaret för facebook-sidan och hemsidan 
barnmorskeforbundet.se att tas över av Jane Fogelström som är nyanställd (50%) på 
kansliet. 
 
Intern kommunikation till medlemmar via kansliet: Medlemsbrev som tidigare var utskick 
med post till lokalföreningarnas ordförande, kan nu skickas via mejl och via medlemsregistret 
till alla medlemmar som registrerat sin e-post i medlemsregistret.  
Min sida medlemsregistret: https://forening.foreningshuset.se/svenska-
barnmorskeforbundet/blimedlem 
Mejl kan också sändas till vissa grupper (till exempel lokalföreningsordföranden). Kansliet 
använder också e-post och sändlistor för kontakt och riktade utskick. 
Aktuellt: Är medlemsbrev ett bra sätt att regelbundet få information från förbundet och 
kansliet? Kan medlemsbrev via medlemsregistret användas mer regelbundet för att bättre 
informera och engagera förbundets medlemmar?  
 
Facebookgrupp för Barnmorskeförbundets lokalföreningsordförande. 
I samband med ordförandekonferensen 2016 skapades en sluten facebook-grupp för alla 
som deltog på mötet. Önskemålet och syfte var en snabb och enkel kommunikationskanal 
med 1-2 från varje lokalförening (som deltagit på ordförandekonferensen), styrelse och 
kanslianställda. Medlemmar i gruppen har bytts ut när ny lokalföreningsordförande har 
tillträtt. 
Aktuellt: Finns det behov också av en sluten Facebookgrupp för alla medlemmar i 
Barnmorskeförbundet? Eller har lokalföreningarna egna slutna grupper eller sändlistor för 
sina medlemmar? Beroende på verksamhetsplanen och vad förbundsstämman fattar beslut 
om kan det komma att behövas en sluten grupp för intern information och diskussion om vad 
som är på gång i förbundet. Facebookgrupper förutsätter att medlemmen själv har ett eget 
fb-konto och är aktiv på facebook. De som inte är det blir utestängda från diskussionen, å 
andra sidan så kan en medlemsgrupp ses som ett komplement till övrig information via den 
egna lokalföreningen, medlemsbrev, hemsidan, tidskriften Jordemodern och jordemodern.se  
 

http://www.barnmorskeforbundet.se/
https://forening.foreningshuset.se/svenska-barnmorskeforbundet/blimedlem
https://forening.foreningshuset.se/svenska-barnmorskeforbundet/blimedlem
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Facebookgrupp för styrelse och kanslianställda. 
Syftet är snabb kommunikation och kontakt. 
För att alla ska vara med krävs att ledamot och anställda har egna fb-konton och är aktiva på 
facebook. 
 
 


