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Visionen med visionen

Blicka framåt – framtiden är inom räckhåll. Genom att formulera en önske
bild när det gäller kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och barnmor
skans profession och kompetens har Svenska Barnmorskeförbundet skapat 
en gemensam vision för vårt arbete. Gemensamma mål ger oss barnmor
skor kraft och lust att arbeta vidare. När vi vet vad vi vill uppnå ökar vår 
styrka som yrkeskår och som den professionella och fackliga organisation 
Svenska Barnmorskeförbundet är.

Svenska Barnmorskeförbundet är barnmorskans professionsorganisation
En gemensam målbild när det gäller barnmorskans professionella utveckling och 
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa hjälper oss barnmorskor att identifiera vad som 
behöver utvecklas. 

År 2001 samlades Svenska Barnmorskeförbundet i en gemensam vision för vår framtid. 
Det var ett arbete som då involverade lokalföreningarna och medlemmar i hela landet. 
Resultatet blev ett dokument som har använts och delats ut till barnmorskestudenter  
– blivande barnmorskor. 

Efter nio år (2010) var det dags för en uppdatering av visionen. Nu 2019 när Svenska 
Barnmorskeförbundet också blivit en facklig organisation och en del av SRAT var det åter 
dags att se över visionen. Denna gång med frågan: är vi på rätt spår? 

Vi barnmorskor var tidigt ute med våra tankar om framtiden. Mycket av det som formu 
lerades 2001 håller än idag. Några saker har uppnåtts, annat har kommit till. Det finns med 
andra ord arbete kvar att göra. Blicka framåt – framtiden är inom räckhåll!

Visioner för vår framtid (2001), andra upplagan reviderad (2010), tredje upplagan 
reviderad 2019.
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Reproduktiv, perinatal, sexuell hälsa  
och rättigheter

Synen på hälsa  
Hälsa skapas och bevaras i en process där människor själva deltar. Hälsa utvecklas genom 
att människor lever i ett sammanhang där var och en har förmåga att fatta beslut och 
inflytande över de omständigheter som påverkar det egna livet. 

Samhället genomsyras av insikten att folkhälsan gynnas av mänskliga rättigheter, en 
solidarisk och humanistisk människosyn och av att samhällets resurser fördelas efter 
behov. Kvinnor och män har jämlika självklara rättigheter och möjligheter att påverka sina 
egna val. 

Alla människor har en hälsofrämjande livsföring och kunskaper som gör det möjligt att 
ta eget ansvar för att skydda och främja sin hälsa. 

Alla människor får den vård de behöver för att må bra. De får också stöd för bästa 
möjliga förutsättningar till ett självständigt och tillfredsställande liv – även vid sjukdom 
eller funktionsnedsättning. 

Vården är lättillgänglig utan ekonomiska hinder och drivs primärt av viljan att ge högsta 
möjliga kvalitet.
  
Kvinnor och män med lika värde i en mångfald 
Alla kvinnor, män och barn blir mötta som unika individer med egna specifika behov. Varje 
kontakt med vårdgivare stöder deras personliga utveckling och mognad. Deras behov ses 
ur ett helhetsperspektiv där mötet med barnmorskan gynnar en aktiv delaktighet. Varje 
möte sker utifrån ett informerat samtycke. 

All information bygger på evidens med full respekt för olika kulturella uttryck.  
All information formas utifrån vars och ens behov. 

Alla människor lever i ett samhälle och i förhållanden som aldrig utsätter dem för fysisk 
eller psykisk misshandel. Kulturell och etnisk mångfald berikar samhället. 
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Sexualitet och reproduktion 
Sexualitet ses som hälsofrämjande och betydelsefull för livskvaliteten. Alla kvinnor och 
män bejakar sin sexualitet och sexuella läggning. Alla får den hjälp de behöver och ingen 
diskrimineras när det gäller tillgång till vård och behandling, metoder och tekniker inom 
sexuell och reproduktiv hälso och sjukvård. 

Ingen människas kropp riskerar att utnyttjas av andra människor, varken genom 
trafficking eller för ekonomisk vinning. 

Varje kvinna kontrollerar sin egen reproduktion och avgör själv om och när hon vill bli 
gravid och föda barn. 

Att föda ett barn ses som en emotionell och social händelse, där kvinnans egen kraft 
och förmåga får alla möjligheter att växa. Varje kvinna föder i en miljö som stärker det 
normala fysiologiska förloppet och tillvaratar och stärker hennes egna förmågor. 

Barnmorskor arbetar inom ett brett verksamhetsfält som rör sexuell och reproduktiv 
hälsa. Det innebär möten med ungdomar, vård av födande, preventivmedelsrådgivning/
förskrivning, sexualrådgivning, screeningverksamhet, abortvård, behandling av sexuellt 
överförda infektioner, vård inom fostermedicin, ultraljudsdiagnostik, gynekologisk vård 
och klimakterierådgivning. Varje verksamhetsområde utgår från vad som främjar en 
hållbar god livsstil och vad som kännetecknar ett folkhälsoperspektiv.  

Vårdens fokus är kvinnan när det gäller sexualitet och reproduktion. Samtidigt inkluderas 
alla människors rättigheter och behov oavsett könsidentitet, det vill säga transpersoner, 
ickebinära och intersexpersoner. 

Det nyfödda barnet behandlas alltid som en individ med egen rätt till respektfullt 
bemötande och integritet. 

Föräldraskapet bejakas 
Samhällets strukturer och attityder gynnar hälsan och underlättar föräldraskapet 
för dem som väljer att bli föräldrar. Arbetsmarknaden diskriminerar inte gravida och 
småbarnsföräldrar. Föräldrar är trygga i sin roll och har goda kunskaper om barns 
behov. De har också tid och mognad att möta barnets behov på sådant sätt att dess 
välbefinnande är optimalt. 

Barnets behov av närhet och anknytning till sina föräldrar bejakas och samhället 
strävar alltid efter att låta barnet födas till och leva i en hälsosam miljö. Det gäller oavsett 
familjens socioekonomiska position. 

Alla former av familjekonstellationer bejakas. 
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Barnmorskans roll  
och professionella kompetens

Vid kvinnans sida
Barnmorskan utgår alltid från kvinnans och hennes barns behov. Om kvinnan önskar 
är både hon och hennes närstående, medskapare i planeringen av den egna vården. 
Barnmorskan biträder och uppmuntrar kvinnan att själv föra fram sina önskemål och 
ståndpunkter. 

Stark kår med tydlig yrkesidentitet
Barnmorskan är en professionell yrkesutövare med en tydligt förankrad yrkesidentitet. 
Sammanhållningen inom kåren är stor. Professionen har ett erkänt tolkningsföreträde 
inom sitt kompetensområde. Kunskapsområdet är baserat på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. 

Barnmorskans profession utmärker sig genom klara avgränsningar mot andra yrkesgrupper. 
Barnmorskan har ett självständigt yrkesutövande och en uttalad etisk kod.
Legitimitet och status leder till yrkesmässiga rättigheter och skyldigheter, vilka utgår 

från de förhållningssätt som formulerats i kårens etiska kod. 
Barnmorskan värdesätter etnisk och kulturell mångfald inom kåren och känner kollegial 

samhörighet med andra länders barnmorskor.

Ständig kunskapsutveckling 
Barnmorskan är yrkesskicklig, reflekterar och söker ny kunskap i ett ständigt lärande. 
Som professionell yrkesutövare är barnmorskan klar över den beprövade kliniska 
erfarenhetens betydelse för en god och säker vård. 

Barnmorskeutbildningen och olika fördjupningsutbildningar har en god akademisk 
standard. Denna standard säkrar att arbetsplatsnära utvecklingsarbeten har hög kvalitet 
och utgör en naturlig del i det dagliga arbetet. 

Antalet disputerade barnmorskor motsvarar behovet av vetenskaplig ledning på 
verksamhetsnivå. 

Barnmorskor stödjer varandras utveckling och vars och ens individuella kompetens 
utvecklas på ett systematiskt sätt. Kompetenta barnmorskor i ledande positioner säkrar 
och utvecklar barnmorskors kunskap. 
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Deltar i och leder utveckling av vården
Barnmorskan deltar i ledning och styrning av vården. Barnmorskor leder barnmorskor 
som chefer, mentorer och handledande kollegor.

Chefer värnar en god arbetsmiljö och vill utveckla vården. Barnmorskor med ledarroll 
är välutbildade och kompetenta i rollen som såväl barnmorska som ledare. 

Deltar i samhällsutvecklingen 
Barnmorskan är samhällsintresserad och ser sambanden mellan hälsoeffekter och 
omvärldsfrågor. Barnmorskan är särskilt uppmärksam på sociala skillnader i ohälsa och 
underprivilegierade människors behov. 

Barnmorskan arbetar utåtriktat mot intresseorganisationer, brukargrupper och olika 
samhällsorgan. Målet är att nå bästa vårdresultat och minska sociala ojämlikheter. 

Barnmorskans kompetens är välkänd hos såväl kvinnor som samhällsföreträdare. 
Barnmorskor deltar på alla beslutsnivåer i samhället och är policyskapande. 

Barnmorskan har kontakter och utbyter erfarenheter med kollegor på både nationell 
och internationell nivå. Barnmorskor samverkar med andra yrkeskategorier och utvecklar 
tvärprofessionella arbetsformer. 
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Den professionella organisationen  
med fackligt engagemang

En humanistisk människosyn 
Svenska Barnmorskeförbundets verksamhet vilar på en humanistisk grundsyn och bedrivs 
utan åtskillnad av nationalitet, etnisk tillhörighet, hudfärg, språk, trosbekännelse, ålder, kön, 
könsidentitet, sexuell läggning, politisk åskådning eller social ställning. 

Förbundet är alla dess medlemmar och styrkan är medlemmarnas samlade kunskap. Att 
stärka sammanhållningen och ge kollegial uppmuntran är en viktig uppgift för förbundet. 

Samlande arenor 
Erfarenheter och kompetens inom barnmorskans verksamhetsområden bärs av de 
enskilda barnmorskorna. Svenska Barnmorskeförbundet lyfter genom sin organisation 
fram denna kunskap. 

Förbundet skapar mötesarenor och kontaktytor mellan barnmorskor internationellt, 
nationellt, regionalt och lokalt. Inom förbundet fördjupas kunskapen genom lokala 
föreningar, olika grupper och nätverk. 

De lokala föreningarna utgör stommen i Svenska Barnmorskeförbundet och står för en 
lokal förankring såväl professionellt som i fackligt engagemang. 

Kunskapscentrum som förmedlar och initierar 
Svenska Barnmorskeförbundet är ett nationellt kunskapscentrum vars verksamhet utgår 
från medlemmarnas och samhällets behov av aktiviteter. En stark ledning och aktiva 
medlemmar stärker förbundets legitimitet i samhället. 

Förbundet förmedlar yrkeserfarenheter och initierar diskussioner kring ny kunskap. 
Medlemstidningen Jordemodern riktar sig till hela barnmorskekåren och andra inom 
vården. Tidskriften är en uppskattad inspirationskälla i arbetet. 

Förbundets internationella vetenskapliga tidskrift Sexual & Reproductive Healthcare 
bidrar till att implementera forskningsresultat. Tidskriften stärker olika forskargrupper och 
kan läsas av alla medlemmar. 

Svenska Barnmorskeförbundet samarbetar med andra professionella organisationer 
för att utveckla och värdera goda vårdresultat som främjar folkhälsan. Förbundet 
har ett väl utvecklat samarbete med högskolor och universitet och verkar för att 
barnmorskeutbildningen leder till kunniga, kompetenta och självständiga barnmorskor. 
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Inflytande i samhället
Svenska Barnmorskeförbundet deltar i debatter och är en uppskattad aktör i samhället. 
Yrkeskårens position bidrar till förbundets inflytande på alla nivåer. 

Förbundet identifierar tidigt väsentliga frågor och tar initiativ till eget agerande. För
bundet arbetar tillsammans med kvinnoorganisationer och andra intresse orga ni sa tioner 
för att möta kvinnors behov, få nya perspektiv och skapa dialoger. 

Svenska Barnmorskeförbundet är en partipolitiskt obunden organisation. 

Solidaritet med världens alla kvinnor och barn 
Världen rymmer allt tätare kontakter där människor från olika kulturer och etnisk bak
grund möts. Insikten om att jämställdhet och en bättre hälsa bland kvinnor och barn även 
leder till ekonomiska framgångar är väl spridd, såväl som förståelsen för att god hälsa 
utgör ett fundament för demokrati. 

Svenska Barnmorskeförbundet har ett väl etablerat samarbete med andra interna
tionella barnmorskeorganisationer för ömsesidigt kunskaps och erfarenhets utbyte. 
Förbundet arbetar med riktat stöd baserat på en solidaritet för global hälsa. Förbundets 
kontakter med biståndsorgan och FNorgan ger i första hand sakkunnigt stöd i särskilda 
projekt som rör barnmorskeprofessionen och sexuell och reproduktiv hälsa. 

Fackligt engagemang gör det möjligt att förverkliga vår vision
Svenska Barnmorskeförbundet förenar den professionella kunskapen med det fackliga 
engagemanget och stärker därmed barnmorskans ställning i samhället. Genom det 
fackliga arbetet värdesätts barnmorskans specifika kunskap rätt och bidrar till en hållbar 
arbetsmiljö genom hela livet. Lönen speglar barnmorskans kompetens. Arbetsmiljön och 
övriga arbetsvillkor ger barnmorskan utrymme att bedriva sitt arbete utifrån vetenskap 
och beprövad erfarenhet. 

Barnmorskans arbete uppmärksammas på alla nivåer i samhället. Det sker genom över
gripande och lokalt fackligt engagemang, starkt samhällsengagemang och barnmorskors 
fokus på en respektfull, säker, individuell och inkluderande vård. 

Genom en väl värderad lönesättning och arbetsvillkor som möjliggör ett långt yrkesliv på 
heltid säkras det antal kliniskt verksamma barnmorskor som motsvarar befolkningens behov.

Arbetsgivare på alla nivåer axlar sitt ansvar för en god arbetsmiljö som inkluderar 
möjligheter till kompetensutveckling. Detta avspeglas i lönesättningen.

Svenska Barnmorskeförbundet driver de fackliga frågorna i kraft av sitt professionella 
kunnande och med stöd av den fackliga tillhörigheten i SRAT – Fackförbundet för 
akademiker i samhällsbärande professioner.
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