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En profession – en organisation

Vi formar framtidens barnmorskeorganisation.
Med barnmorskor – för barnmorskor.
För kvinnors och barns hälsa.

Svenska Barnmorskeförbundet
www.barnmorskeforbundet.se • www.barnmorskan.se
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Kära barnmorskor och medlemmar
I samband med fackförbundsutredningen har en fråga dykt upp:
Vad händer med Svenska Barnmorskeförbundet om vi också blir
ett fackförbund?

•Det korta svaret är mycket lite – eller
ingenting. Men det stämmer inte helt och

kräver lite förklaring. Vi kommer att fortsätta vara en stark professionsorganisation
som arbetar med det vi är bäst på; barnmorskefrågor, yrkesfrågor, utbildningsfrågor, vårdfrågor, reproduktiv, perinatal
och sexuell hälsa. Förbundets organisation med styrelse och några anställda
kommer att vara kvar med ytterst små
förändringar. Vi kommer att fortsätta ge
ut vår tidskrift Jordemodern, ordna konferenser och delta aktivt i de sammanhang där vår profession eller andra vårdfrågor diskuteras.
Vi kommer att fortsätta samarbeta med
olika experter (läs barnmorskor) i våra råd
och i andra sammanhang. Vi fortsätter vårt
internationella arbete och kommer att sätta
barnmorskor på agendan – om och om
igen. Barnmorskeförbundet historia kommer att fortsätta på samma fina sätt som det
har gjort sedan mycket lång tid.

Vad är då det nya?

Vad har barnmorskeprofessionen att vinna på att samarbeta med SRAT som är ett
renodlat fackförbund?
Jag är övertygad om att du varje dag blir
varse hur just din kompetens och professionstillhörighet hänger samman med de
34

Mia Ahlberg Förbundsordförande
mia.ahlberg@barnmorskeforbundet.se

Jag är övertygad om att du
varje dag blir varse hur just
din kompetens och professionstillhörighet hänger samman med de
fackliga frågorna.

fackliga frågorna. Arbetstider, arbetsmiljö
och lön påverkar hur du kan utföra ditt yrke, hur många procent du jobbar, hur du
trivs, dina möjligheter att utveckla dig själv
professionellt och den vård du ger.
Det påverkar även hur länge du arbetar
ur ett livsperspektiv, vilket i sin tur påverkar
din pension.
Vi anser att professionsorganisationen
Svenska Barnmorskeförbundet måste ha en
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Mia Ahlberg

plats och finnas med i diskussionen när
fackliga beslut fattas som rör vårt yrke. På
alla nivåer i samhället och i alla frågor. Så
ser det inte riktigt ut i dag och vi tror att ett
samarbete med SRAT avsevärt kommer att
förbättra möjligheterna till detta.
SRAT är ett fackförbund som inte gör
anspråk på att vara ett yrkes- eller professionsförbund. Deras metod baseras istället på
ett mycket nära samarbete med de som kan
yrket bäst, det vill säga professionsorganisationen, i vårt samarbete Svenska Barnmorskeförbundet.

KALENDARIUM
NJF Congress
2-4 maj 2019 på Island
The 21st Congress of the Nordic Federation
of Midwives
“Midwifery across borders”
Call for abstracts!
www.njfcongress.is

Detta är, som jag ser det, den avgörande
skillnaden jämfört med hur det ser ut i dag
och den skillnaden är mycket viktig.
Svaret på den viktiga frågan om vad som
händer med Svenska Barnmorskeförbundet
som ett eget förbund och professionsorganisation är alltså att vi fortsätter på inslagen
framgångsrik väg, men nu med mottot: En
profession – en organisation.
Vi hörs,
Mia

Chefskonferens
26-27 november 2018 i Stockholm
Svenska Barnmorskeförbundet
EMA utbildningskonferens
29-30 november 2019 i Sverige
Svenska Barnmorskeförbundet
Mer information om möten och
konferenser hittar du på hemsidan
barnmorskeforbundet.se
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Förbered dig för ett historiskt beslut
Den här gången kommer min text att vara mest praktisk, men även
innehålla en smula tankearbete. Nu har vi i förbundsstyrelsen träffat
alla lokalföreningar i Sverige utom två, Älvsborgs och Södermanlands
lokalförening. Det är bra. Det är fantastiskt och det är absolut nödvändigt
att diskutera högt och lågt, nu när vi barnmorskor står inför det stora
beslutet om vi ska gå samman med fackförbundet SRAT och bli
självständiga som fackförening.
Jag ser oss som självständiga eftersom vi
skulle få en helt annan roll i fackförbundet
SRAT som är en del av paraplyorganisationen Saco. SRAT har en uttalad idé om att
yrkesförbunden ska hantera sina egna frågor. Det betyder i klartext att Svenska
Barnmorskeförbundet är den professionella
organisationen för barnmorskor och ger i
uppdrag till SRAT vilka fackliga frågor
som ska drivas. Självklart i tätt samarbete,
men med ett samgående kan vi öka vår
självständighet samtidigt som vi stärker
våra professionsfrågor genom ett tydligt
starkt fackligt mandat.
I juni får ni alla medlemmar ett brev
från oss i förbundsstyrelsen där vi går igenom det vi i nuläget vet om hur det skulle
bli att gå samman med SRAT i Saco. Läs
noga och fundera! Fundera också på information ni får från andra håll. Det är ingen
nyhet att Vårdförbundet inte tänker ”släppa” barnmorskorna och det gör självklart
att informationen kan bli därefter.
När vi barnmorskor tillsammans ska
fatta det här beslutet vid den extra förbundsstämman, kanske redan i mitten av
november, är det viktigt att ni alla med-
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lemmar gör ett informerat val så långt det
är möjligt. Det kommer inte att finnas svar
på varje fråga.
Det kommer inte heller att bli några
drastiska förbättringar första året om vi
bildar fackförbund, men med tålamod och
hårt arbete kommer vi att tillsammans
skapa en ny organisation. En organisation
där vi barnmorskor arbetar tillsammans
kring våra egna barnmorskefrågor. Där vi
själva hanterar vår ”lönepott” och inte behöver dela med oss mer än till andra yrkesgrupper inom SRAT som befinner sig på
vår arbetsplats.
Hur gör du ett informerat val?

Varje lokalförenings ordförande kommer,
tillsammans med en styrelsemedlem, till
förbundsstämman och säger ja eller nej. Det
betyder att de här två personerna representerar alla barnmorskor som är medlemmar i
Svenska Barnmorskeförbundet på den orten. I Stockholm gäller det cirka 1300 medlemmar. Det är därför viktigt att komma på
lokalföreningens möten och att delta i möten på andra ställen dit lokalföreningen
kommer för diskussion. Läs Jordemodern,
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Vi behöver hålla ihop som kår.
Det är vi i Barnmorskeförbundet
som har kunskapen om barnmorskans område.

läs på hemsidan barnmorskeforbundet.se,
läs på barnmorskan.se och ta del av de
mail och brev som vi skickar.
Skriv till mig och andra styrelsemedlemmar och diskutera i din lokalförening. Se till
att ordföranden har en uppfattning om vad
ni i lokalföreningen vill.

kunskapen om barnmorskans område.
Förbered dig för att fatta ett beslut i höst
eller vinter. Kanske kommer vi alla att bli
delaktiga i ett historiskt beslut där Svenska
Barnmorskeförbundet förändrar förutsättningarna och stärker barnmorskans roll i
samhället.

Ny medlemsenkät i augusti

Till dess; ta hand om dig och vi håller
kontakten!

Svara på enkäten som vi skickar ut en gång
till i augusti. Den är viktig för oss i förbundsstyrelsen – och för SRAT – eftersom
den ger en signal om hur vi ska jobba vidare
fram till förbundsstämman. Jag tjatar igen;
uppdatera din mailadress i medlemsregistret. Kontakta kansliet om du behöver hjälp.

En profession – en organisation.

Vi behöver hålla ihop som kår

Även detta år blir det sommar och barnmorskor behöver semester. Det måste
snart bli en förändring för att vi ska hålla
ett helt yrkesliv. Själv ska jag jobba inom
förlossningsvården i Stockholm och sannolikt bli ännu mer övertygad om att vi behöver finna nya vägar för att göra vår röst
hörd. Vi behöver hålla ihop som kår. Det
är vi i Barnmorskeförbundet som har

Eva Nordlund
Vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
eva.nordlund@barnmorskeforbundet.se
www.barnmorskeforbundet.se
www.barnmorskan.se
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Posttidning B
Returexemplar skickas till:
Svenska Barnmorskeförbundet
Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm

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

