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Bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT
Den 31 december 2018 upphör ditt medlemskap i Svenska 
Barnmorskeförbundet och du måste på nytt ansöka om att bli 
medlem i det nya Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT.

Från och med den 1 januari 2019 är  
Svenska Barnmorskeförbundet en  
självständig facklig professionsförening  
inom fackförbundet SRAT.

www.barnmorskeforbundet.se      
www.srat.se/barnmorskor/      
www.srat.se

En profession – en organisation

Svenska Barnmorskeförbundet

Vi formar framtidens barnmorskeorganisation.

Med barnmorskor – för barnmorskor.

För kvinnors och barns hälsa.

www.barnmorskeforbundet.se • www.barnmorskan.se



Den 14 november 2018 fattade Svenska 
Barnmorskeförbundet ett viktigt beslut. Av 
deltagarna sa 52 ja och 5 nej till fackför-
bund och därefter följde ett enhälligt (57) 
ja till nya stadgar för Svenska Barnmorske-
förbundet/SRAT.

Svenska barnmorskor har nu att välja 
vilken facklig organisation de vill tillhöra. 
Det finns en stor och avgörande skillnad i 
hur de fackliga organisationerna – Vårdför-
bundet och Svenska Barnmorskeförbundet/
SRAT – arbetar. Det gäller både organisa-
tion och förbundspolitik.

Svenska Barnmorskeförbundet blir en 
självständig facklig professionsförening i 
SRAT. 

SRAT är ett fackförbund, inte ett yrkes-
förbund, och professionsfrågorna utgår alltid 
från professionsföreningen – i vårt fall Svens-
ka Barnmorskeförbundet. Det betyder att 
SRAT aldrig kommer att skriva politiken för 
barnmorskors vardag och framtid. Det gör vi 
barnmorskor. SRAT kommer sedan att till-
sammans med oss driva de fackliga frågorna 
utifrån vår professionella kunskap och våra 
professionella behov.  I det nya barnmorske-
förbundet kommer allt att handla om barn-
morskors profession och våra fackliga frågor. 

Det finns alltid en risk med att göra  
någonting nytt eftersom ingen riktigt kan 
veta hur det blir i framtiden. Den enskilt 
största risken just nu är att inte tillräckligt 
många barnmorskor tror på idén och anslu-
ter sig till det nya barnmorskeförbundet. 
Hur många medlemmar vi får återstår att se. 

Men nu har förbundsstämman sagt sitt 
om Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT 

Vilken dag! 

och beslutat att det är en risk värd att ta, ef-
tersom tillräckligt många barnmorskor i 
Sverige verkar tro på idén om en profession 
– en organisation. Det är vi tillsammans 
som skapar vår framtid.

Under utredningen har många hårda 
och känslomässigt laddade ord använts. Jag 
vill nu uppmana er att tänka på hur vi ut-
trycker oss och hur det påverkar oss alla i 
vårt framtida arbete. Under resans gång har 
det talats om splittring, tvångsanslutning 
och att barnmorskeförbundet raserar barn-
morskors framtid. Dessa ord kom inte från 
barnmorskorna på förbundsstämman, is-
tället använde de uttryck som framtidstro, 
gemenskap, styrka och engagemang. 

Hur vi talar påverkar hur vi känner och 
tänker. Och det absolut viktigaste nu är att vi 
känner gemenskapen och solidariteten inom 
professionen – oavsett vilket fackförbund 
som företräder den enskilda barnmorskan.  

Det är stort och lite läskigt med något 
alldeles nytt. 

Men jag vet att ni/vi kan tänka ratio-
nellt. Värdera och fatta egna beslut. All in-
formation finns på hemsidan och i våra lo-
kalföreningar.

Jag tror på oss barnmorskor. Det är vi 
tillsammans som gör det här.
Vill du följa med Svenska Barnmorskeförbun-
det/SRAT in i framtiden? Bli medlem!

  3

Mia Ahlberg Förbundsordförande
mia.ahlberg@barnmorskeforbundet.se

  ORDFÖRANDE HAR ORDET  

Nyckeln in i framtiden är att vi barnmorskor företräder oss själva  
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  EN PROFESSION - EN ORGANISATION  

PRESSMEDDELANDE 2018-11-14
Svenska Barnmorskeförbundet blir en  
självständig del av fackförbundet SRAT 

Idag 14 november 2018 har Svenska Barnmor-
skeförbundets stämma tagit beslut om att bli 
en självständig facklig professionsförening inom 
SRAT. 

Sedan hösten 2015 har Svenska Barnmorskeför-
bundets styrelse utrett frågan om möjligheten att 
bilda ett eget fackförbund och idag har en majoritet 
av lokalföreningar som representerar barnmorskor 
från hela Sverige röstat ja till propositionen om att 

bilda en självständig facklig professionsförening 
inom SRAT. 

- Detta känns som en mycket spännande utveck-
ling för Sveriges barnmorskor, säger Mia Ahlberg, 
ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet. Vi står 
inför svåra utmaningar framöver och barnmorskors 
avtal och arbetsmiljö är helt avgörande för att säkra 
framtidens kompetens inom vår profession. Att vi 
nu får inflytande även över de fackliga frågorna 
kommer att gynna barnmorskorna men även de vi 
vårdar. En god arbetsmiljö och bra avtal är en av de 
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viktigaste åtgärderna för att säkra framtidens vård 
för gravida kvinnor. 

- Vi är mycket glada över att Svenska Barnmor-
skeförbundet tagit det kloka beslutet att bli en del av 
SRAT, säger Anitha Wijkström, förbundsordförande i 
SRAT. Nu startar det spännande arbetet med att ta 
emot vår nya professionsförening på bästa sätt. 

Beslutet innebär att barnmorskor i Sverige 
från och med 1 januari 2019 kan begära inträde i 
Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT. 

www.barnmorskeforbundet.se     
www.srat.se

Anitha WijkströmMia Ahlberg

Anders Berndt, Mats Eriksson, Elisabeth Mohlkert 
och Anitha Wijkström SRAT.



6 JORDEMODERN • NR 8 • 2018

Svenska Barnmorskeförbundet röstar ja till att bilda fackförbund.  
Målet är en tätare koppling mellan professionsfrågorna och fackfrågorna  
i syfte att förbättra villkoren för Sveriges barnmorskor. 

Övertygande ja till fackförbund  
för barnmorskor  

•Det är den 14:e november 2018. Klockan 
är strax före 10 och stämningen bland de 
samlade barnmorskorna i konferensrum-
met på hotellet i Stockholm är fokuserad. 
Det är dags för beslut i frågan om att bilda 
ett eget fackförbund för barnmorskor. 
Året som gått sedan utredningen av frågan 
startade på allvar har präglats av hårt arbe-
te, hårt motstånd men också ett överväldi-
gande positivt gensvar från barnmorskor i 
hela landet. Dagens röstning kommer visa 
vägen framåt för den samhällsviktiga kå-
ren barnmorskor.

  Landets lokalföreningar sluter upp 
med sina representanter men på några håll 
sätter novembervädret eller sjukdom käp-
par i hjulen. I Jämtlands län kan inte planet 
lyfta på grund av dimma och lösningen får 
bli medverkan via länk, en lösning som 
möjliggör även för några andra personer att 
delta. Och när mötet godkänt den 

ordningen, liksom övrig mötesformalia, 
sätter ödesmötet igång på allvar. 

   Det dröjer inte länge förrän uppma-
ningen att lyfta de frågor och funderingar 
som ännu finns kvar hos lokalföreningarna 
får gehör. Det första som händer är att Eri-
ka Häggblad från Västerbottens lokalfören-
ing och sedan Lena Rissanen från lokalför-
eningen i Göteborg, stiger fram för att inför 
församlingen berömma och tacka styrelsen 
för deras arbete med utredningen. Därefter 
tar barnmorska efter barnmorska mikrofo-
nen och frågor hittar sina svar eller ett löfte 
om besked så snart möjligt är. Efter en 
stund begär Lena Rissanen ordet igen:

– Ibland behöver man byta leverantör 
för att få till en förändring. Det finns stora 
möjligheter i den här förändringen! En pro-
fession – en organisation, säger hon.

Även de som inte önskar se ett eget fack-
förbund luftar sina tankar och farhågor. En 

  EN PROFESSION - EN ORGANISATION  
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fråga som kommer upp är att det inte varit 
ett så stort engagemang i alla enskilda lo-
kalföreningar, är det då verkligen ett demo-
kratiskt fattat beslut? Flera mötesdeltagare 
konstaterar att visst sker beslutet i korrekt 
demokratisk ordning; information om ut-
redningen har funnits lättillgänglig och 
möten för information, samtal och diskus-
sioner har erbjudits samtliga medlemmar i 
barnmorskeförbundet. 

Sammantaget är det en tydlig övervikt 
bland de positiva rösterna. Känslan i rum-
met är framtidsinriktad, med en ton av 
kamplusta och nybyggaranda.

Strax efter lunch är det dags för beslut. 
De röstberättigade sitter redo med sina vo-
teringskort, rösträknarna är beredda och 
mötesordförande, sjuksköterskan Åsa An-
dersson från Svensk sjuksköterskeförening, 
startar resolut omröstningen. Inom kort 
står det klart att ja-rösterna räknar 52 
stycken medan nejsidan räknar fem stycken 
röster. Men först när röstningen om stadge-
ändringarna är gjord är frågan helt avgjord. 
Ännu en anspänning för förbundsstyrelsen, 
som dock strax kan konstatera att den frå-
gan tas enhälligt. 

Saken är klar. Svenska Barnmorskeförbun-
det blir en fackförening för barnmorskor. 
Från och med den 1 januari 2019 är Svenska 
Barnmorskeförbundet en självständig fack-
lig professionsförening inom SRAT. 
Svenska Barnmorskeförbundets ordförande 
Mia Ahlberg är tydligt rörd när hon kliver 
fram och säger:

  – Jag brukar alltid vara förberedd men 
det här har jag inte förberett för jag ville 
vara öppen inför ert beslut. Jag är så glad 
över det här!

   Hon ler brett innan hon blir allvarlig 
och fortsätter: 

   – Vi ska komma ihåg att det också 
kommer att finnas sorg över det här beslutet 
bland barnmorskor i landet. Det är inte bra, 
men vi i barnmorskeförbundet är inställda 
på samarbete och vi kommer att göra allt 
för att säkra bra villkor för Sveriges barn-
morskor.

Text & bild: Elisabeth Ubbe  
elisabeth.ubbe@barnmorskeforbundet.se

Förbundsstämman samlade 61 barnmorskor inklusive 
fyra medlemmar (gäster) utan rösträtt och fyra an-
ställda på Svenska Barnmorskeförbundet. 
Vid omröstningen deltog 57 röstberättigade (lokalför-
eningarnas ombud och styrelsen) varav fyra lämnade 
sina röster via länk.

Svenska Barnmorskeförbundets extra förbundsstämma 14 november 2018. FOTO: Elisabeth Ubbe
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Svenska Barnmorskeförbundets extra förbundsstämma 2018

Ja till fackförbund
Vi har ett beslut - hur känner du?

Lena Rissanen, 
ombud/ordförande lokalföreningen Göteborg 

Jag känner att mitt hjärta bultar av ett ja! 
Jag tänker att det här kommer innebära 

nya möjligheter att jobba med våra professi-
onsfrågor på nya sätt och att SRAT kommer att 
hjälpa oss att lyfta våra frågor".

  EN PROFESSION - EN ORGANISATION  

Marie-Charlotte Nilsson, gäst/medlem, 
förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet, Ystad

Jag är inte förvånad att det blev ett ja 
men för mig är det en stor sorg att jag 

inte kommer att kunna vara medlem i barn-
morskeförbundet eftersom jag väljer att  
vara kvar i Vårdförbundet. Samtidigt ger  
det mig ny energi att jobba vidare för barn-
morskor där".

Elin Fällström,
ombud/ordförande lokalföreningen Västernorrland

Jag känner stor glädje och ser positivt på 
framtiden för barnmorskor i hela Sverige. 

Jag tror det här blir bra för professionen och 
att vi kommer få större inflytande över vården 
och de frågor vi vill driva".

Erika Häggblad,
ombud/vice ordförande lokalföreningen, Västerbotten

Det har varit en lång process så nu kän-
ner jag mig otroligt lättad även fast jag 

har trott på det här hela tiden. Det ska bli väl-
digt spännande och efter att ha varit förtroen-
devald för Vårdförbundet ser jag nu fram emot 
att enbart hjälpa min egen profession".
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Text & bild Elsabeth Ubbe

Ja till fackförbund  
- Svenska  

Barnmorskeförbundets  
extra förbundsstämma 

14 november 2018.
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Idag har Svenska Barnmorskeförbundet tagit ett mycket klokt  
och viktigt beslut: Att bli en del av SRAT den 1 januari 2019.  
Det är vi oerhört glada över.

Välkommen till SRAT!  

•SRAT har stor erfarenhet av att ta emot 
yrkesgrupper som vill organisera sig, men 
inte är stora nog att bilda ett eget fackför-
bund. Svenska Barnmorskeförbundet 
passar mycket väl in i SRATs struktur 
och kommer att tas väl omhand i SRAT-
familjen.

För SRAT är det viktigt att professio-
nerna syns, och vi finns alltid som stöd 
bakom professionsföreningarna. Vi gör 
detta fackliga arbete tillsammans. 

Nu börjar det hårda och spännande ar-
betet med att genomföra Svenska Barn-
morskeförbundets inträde i SRAT. Det ser 
vi fram emot! 

I och med Svenska Barnmorskeförbun-
dets inträde kommer SRAT att ha sex legi-
timationsyrken i sin medlemskår. Det gör 
oss unika. De övriga fem är audionomer, 
kiropraktorer, logopeder, optiker och tand-
hygienister.

  EN PROFESSION - EN ORGANISATION  

PRESSMEDDELANDE
Svenska Barnmorskeförbundet blir en självständig 
del av SRAT. Idag 14 november har Svenska Barn-
morskeförbundets stämma tagit beslut om att bli en 
självständig facklig professionsförening inom SRAT.

Grattis Sveriges barnmorskor och välkommen till 
Saco-familjen!
I samband med att förbundsstämmans beslut 
blev offentligt kom grattishälsningar från SACOs 
ordförande Göran Arrius och AkademikersAlliansens 
förhandlingsdelegations ordförande Ove Rang samt 
SRAT förbundsstyrelse, Skolledarna, Trafik och 
järnväg, Jusek, Civilekeonomerna, LR, Logopederna, 
Diplomaterna, Lotsarna, Hälsoakademikerna,  
Fortifikationsverket.

Stockholm den 14 november 2018
Anitha Wijkström  
förbundsordförande SRAT
www.srat.se
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I SRAT får vi ibland höra att 
vi inte syns men det är just det 

som är finessen med vår modell. Det är 
professionen som ska synas. Vi är inrik-
tade på att lyfta fram er barnmorskor 
nu och det gör vi tillsammans. 
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Svenska Barnmorskeförbundet  
– en del av SRAT
Du som är medlem i Svenska Barnmorskeförbundet 
behöver göra en ny ansökan om medlemskap.  

•Från 1 januari 2019 bildas en ny organi-
sation – Svenska Barnmorskeförbundet/
SRAT. För att bli medlem i den nya orga-
nisationen behöver du fylla i en ansökan 
på SRATs webbplats (srat.se/barnmorskor).

Medlem i Svenska Barnmorskeförbundet

Du som idag är medlem i Svenska Barn-
morskeförbundet behöver göra en ny ansö-
kan för att ditt medlemskap ska fortsätta.

Medlem i Svenska Barnmorskeförbundet 
och ett annat fackförbund

Du som idag är medlem i Svenska Barn-
morskeförbundet och ett annat fackför-
bund behöver göra en ny ansökan. Du  
behöver också kontakta ditt nuvarande 
fackförbund och söka utträde. När du  
fått besked om utträdesdatum meddelar 
du SRATs kansli, antingen via e-post 
kansli@srat.se eller genom att ringa till 
Medlemsservice på 08-442 44 60. 

Du registreras sedan som medlem i  
samma månadsskifte du får utträde. Då 
uppstår inget glapp mellan medlemskapen, 
och du får heller inga dubbla kostnader för 
medlemsavgift. 

Alla medlemmar får en bekräftelse  
per post på medlemskapet i Svenska  
Barnmorskeförbundet/SRAT.

A-kassa

Vi rekommenderar dig att vara med i  
a-kassan, och då är det Akademikernas  
a-kassa som du ska tillhöra. A-kassan och 
den Inkomstförsäkring som ingår i ditt 
medlemskap i SRAT, försäkrar tillsam-
mans din inkomst vid en eventuell arbets-
löshet. Ansökan gör du på aea.se. Om du 
idag är medlem i en annan a-kassa ska du 
söka utträde ur den. Du får tillgodoräkna 
dig medlemstiden. Du som redan är med-
lem i Akademikernas a-kassa behöver inte 
göra någonting – ditt medlemskap där 
fortsätter som vanligt.

Frågor & svar

Vi har sammanställt frågor & svar om 
medlemskapet, försäkringar, dubbelan-
slutning, arbete utomlands med mera som 
du hittar på srat.se/barnmorskor
Det lönar sig att vara medlem!

srat.se/barnmorskor
srat.se
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Det blev ett ja!

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

Tillsammans kan barnmorskor i Svenska 
Barnmorskeförbundet/SRAT visa omvärl-
den nya vägar som innefattar andra sätt att 
jobba och ger valmöjlighet för både de 
kvinnor vi tar hand och de olika barnmor-
skor vi är. Det är vi barnmorskor som till-
sammans kan våra frågor och vet vad vi 
barnmorskor behöver. Allt sker självklart 
inte över en natt men jag ser fram emot en 
otroligt utvecklande period med mycket 
energi och många nytillskott av fackligt 

engagerade medlemmar. Redan nu finns 
lokalföreningar och barnmorskor som vill 
engagera sig och det är så positivt.

Eva Nordlund

Vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet
eva.nordlund@barnmorskeforbundet.se

En profession – en organisation

Bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT

Den 31 december 2018 upphör ditt medlemskap i Svenska Barnmorskeförbundet 
och du måste på nytt ansöka om att bli medlem i det nya Svenska Barnmorske- 
förbundet/SRAT.

Från och med den 1 januari 2019 är Svenska Barnmorskeförbundet en självständig 
facklig professionsförening inom fackförbundet SRAT.

www.barnmorskeforbundet.se
www.srat.se/barnmorskor/
www.srat.se

   FACKFÖRBUNDSUTREDNING 2018  




