
Svenska Barnmorskeförbundet är  
den professionella sammanslutningen  
för legitimerade barnmorskor och 
barnmorskestuderande.



Svenska Barnmorskeförbundet utvecklar  
barnmorskans profession och kompetens.

Svenska Barnmorskeförbundet arbetar för kunskapsutveck-
ling och forskning inom barnmorskans verksamhetsområde. 
Fokus ligger på sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa 
för att förbättra kvinnors och barns hälsa. Arbetet bedriver 

vi genom konferenser, temadagar, nätverk och arbetsgrupper. Svenska 
Barnmorskeförbundet bidrar också med kompetens och expertis i 
samarbeten med andra professioner, organisationer, myndigheter och 
beslutsfattare. 

En självständig organisation 
Svenska Barnmorskeförbundet är en partipolitiskt obunden organisa-
tion för barnmorskor. Barnmorskeförbundet är medlemsorganisation 
i KSAN och RFSU. Barnmorskeförbundet är verksamt inom nordiska 
och internationella samarbeten och är medlemsorganisation i Nordiskt 
Jordemorförbund, European Association of Midwives och International 
Confederation of Midwives. 

Förbundsstyrelse, lokalföreningar och förbundsstämma 
Svenska Barnmorskeförbundets styrelse väljs av ombud från lokal-
föreningarna. Det är förbundsstämman som föreslår, röstar och fattar 
beslut om vilka frågor som Barnmorskeförbundets ska prioritera 
under den kommande verksamhetsperioden. Alla lokalföreningar har 
egna styrelser och anordnar möten för sina medlemmar.

Medlemsorganisation
Barnmorskeförbundet är medlemsorganisation i Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd  
i Alkohol-och Narkotikafrågor och Riksförbundet för sexuell upplysning.

300 år i livets tjänst 
Spännande berättelser och kraftfulla bildreportage – läs om 300 år i livets tjänst  
(ISBN 978-91-633-8383-0) på barnmorskeforbundet.se 
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Ett yrkesförbund för barnmorskor 
Barnmorskeförbundet bildades som Sveriges första kvinnliga yrkesför-
ening år 1886. Idag har Barnmorskeförbundet nästan 6 000 medlem-
mar – majoriteten av landets barnmorskor i yrkesverksam ålder. 

Jordemodern är Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift och med-
lemstidning. Sexual & Reproductive HealthCare är Svenska Barnmorske- 
förbundets vetenskapliga tidskrift. 

Etiska rådet, internationella rådet, utbildningsrådet och vetenskapliga 
rådet med doktorandnätverket är våra rådgivande organ i syfte att 
stärka och verka för Barnmorskeförbundet och professionen. 

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska
Barnmorskans kompetensområde är reproduktiv, perinatal och  
sexuell hälsa. Svenska Barnmorskeförbundet ansvarar för kompetens-
beskrivning för legitimerad barnmorska. Kompetensbeskrivningen 
uttrycker förbundets rekommendationer avseende kunskap, färdighet, 
förmåga och förhållningssätt.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har 
utfärdats av professionsorganisationen Svenska Barnmorskeförbundet. 
Den ersätter den föregående som utfärdats av Socialstyrelsen (2006). 
Svenska Barnmorskeförbundet tog över ansvaret för kompetensbe-
skrivningen för legitimerad barnmorska år 2016.

Fackförbundsutredning 2018
En profession – en organisation
På uppdrag av medlemmarna utreder Svenska Barnmorskeförbundet 
frågan om att bilda fackförening. Beslut om fortsatt fackförbundsutred-
ning fattades av en enig förbundsstämman november 2017. Svenska 
Barnmorskeförbundet har inlett diskussioner med SRAT ett fackför-
bund inom Saco.

Barnmorskor gör skillnad 
Svenska Barnmorskeförbundet utvecklar barnmorskans profession och 
kompetens. Barnmorskor är sakkunniga och experter i arbetsgrupper 
och utredningar. Barnmorskor påverkar och formar framtiden. Det barn-
morskor gör i Sverige har betydelse för kvinnor och barn i världen. 

Läs mer på 
barnmorskan.se
barnmorskeforbundet.se

Barnmorskans samtal om levnadsvanor  

– en handledning
En röd tråd genom livet
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BARNMORSKAN  
Svenska Barnmorske-
förbundets sajt – för, av 
och om barnmorskor.
www.barnmorskan.se



•  främjar barnmorskans professionella utveckling 

•  verkar för forskning och utveckling inom 
barnmorskans verksamhetsområde 

•  verkar för att barnmorskans yrkesutövning vilar 
på vetenskap och beprövad erfarenhet 

•  verkar för att barnmorskeutbildningen bedrivs så 
att den professionella utvecklingen av 
barnmorskeyrket främjas 

•  verkar för nationellt, nordiskt och internationellt 
samarbete inom barnmorskans verksamhets
områden 

•  verkar för samarbete med andra, barnmorskan 
närstående, organisationer

•  verkar för sexuell och reproduktiv hälsa utifrån  
ett rättig hets perspektiv 

•  tar initiativ till och medverkar i hälso och 
sjukvårdens och socialtjänstens framåtskridande 
för kvinnors och barns hälsa.

All verksamhet vilar på en humanistisk grundsyn  
och bedrivs utan åtskillnad av nationalitet, hudfärg, 
språk, trosbekännelse, ålder, kön, sexuell läggning, 
politisk åskådning eller social ställning.

Ta del av barnmorskors 
kunskap och kompetens, 
kontakta Svenska 
Barnmorskeförbundet.

www.barnmorskeforbundet.se

Svenska  
Barnmorskeförbundet 


