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#Barnmorskansår2020

WHO utlyser 2020 som sjuksköter-
skans och barnmorskans år
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• Sjuksköterskor och barnmorskor spelar en 
viktig roll för att säkerställa en god jämlik 
vård av hög kvalitet för alla i samhället. WHO 
bedömer att närmare 18 miljoner vårdgivare 
kommer att behövas om vi ska nå de globala 
jämlikhetsmålen 2030. Hälften av dessa ut-
görs av barnmorskor och sjuksköterskor. 

Med anledning av detta och för att hedra 
Florence Nightingales 200-åriga födelseår, 
har WHO utlyst år 2020 som sjuksköter-
skans och barnmorskans år – Year of the 
Nurse and Midwife.

År 2020 är en unik möjlighet för svenska 
sjuksköterskor och barnmorskor att påverka 
och få inflytande både nationellt och inter-
nationellt. Svenska Barnmorskeförbundet 
har sedan tidigare ett tätt samarbete med  
International Confederation of Midwives, 
den internationella barnmorskeorganisatio-
nen, som också är nyckelaktör i kampanjen 
barnmorskans år 2020. 

I Sverige kommer kampanjen att fokusera 
på att nå ut för att påverka beslutsfattare,  
politiker, journalister och andra aktörer som 
är relevanta för barnmorskeprofessionen. 

När nu Barnmorskans år 2020 närmar sig, 
välkomnar vi alla att lyfta fram berättelser 
från och om barnmorskor som speglar och 
synliggör barnmorskans arbete och vardag 
för allmänheten. 

Vi uppmuntrar och välkomnar också alla 
lokalföreningar och barnmorskor att enga-
gera sig för att på olika sätt synliggöra barn-
morskan och barnmorskans viktiga arbete 
samt det viktiga kompetens- och verksam-
hetsområdets utmaningar och möjligheter.

#Barnmorskansår2020
Skriv några rader och ta en bild för publicering i Jordemodern, på barnmorskan.se  
och barnmorskeförbundets Instagram-konto. Mejla till margareta.rehn@barnmorskeforbundet.se
Mer information om aktiviteter under #Barnmorskansår2020 kommer. 
Hör av dig med dina idéer till Svenska Barnmorskeförbundet malin.bogren@barnmorskeforbundet.se

Barnmorskan.
För kvinnors och barns hälsa  
och reproduktiv, perinatal  
och sexuell hälsa för alla.

#barnmorskansår2020 
#YearoftheNurseandMidwife2020
#barnmorskan  
#barnmorskeförbundet  
#svenskabarnmorskeförbundet

Jordemodern önskar Gott nytt år!
Nästa nummer kommer i mars 2020. 
Mer att läsa för, av och om barnmorskor hittar du på BARNMORSKAN.SE



   

sjuka barn och sparar föräldradagar vilket i 
längden ger en lägre livsinkomst. 

Detta gör mig arg och frustrerad. 
Det har talats alldeles för lite om deltids-

arbetets stora konsekvenser men nu är det 
dags att bredda diskussionen kring hur lägre 
löner och otillfredsställande arbetsmiljö på-
verkar våra medlemmar.

Antalet medlemmar ökar stadigt. Under året 
som gått har Svenska Barnmorskeförbundet 
tillsammans med SRAT börjat bygga en  
organisation som även rymmer det fackliga 
arbetet. Våra förtroendevalda barnmorskor 
har arbetat hårt för att förstå och komma in i 
rätta forum på sina arbetsplatser. Att vara en 
del i barnmorskors professionsorganisation 
sedan år 1886 är för de flesta en självklarhet. 

Det finns flera fackförbund och i Sverige 
är vi skyddade av den svenska modellen  
som har gett oss kollektivavtal, semester och 
mycket annat. Det finns däremot bara en 
professionsorganisation som kan barnmor-
skans område. En organisation om sedan 

många, många år har en djup kunskap om 
vad en barnmorska kan och ska göra. I vårt 
förbund ryms alla; barnmorskeforskare,  
lärare, chefer och kliniskt verksamma barn-
morskor. Barnmorskor har legat i framkant 
sedan vi började organisera oss men för att 
det ska fortsätta krävs att vi är enade och  
arbetar mot samma mål. 

År 2020 är Barnmorskans år, Year of the Nurse 
and Midwife. Barnmorskor över hela värl-
den kommer då att bli firade på olika sätt. 
Även i Sverige ska vi fira och låta omvärlden 
bli varse att svenska barnmorskor finns och 
är oumbärliga för att den reproduktiva, pe-
rinatala och sexuella hälsan ska bli så bra 
som möjligt för alla de kvinnor, ungdomar 
och familjer vi möter. Det gör vi tillsam-
mans!

Jag tackar än en gång för ert stora förtroende. 

Hej så länge,
Eva Nordlund

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse 2019–2021
Ordförande Eva Nordlund, övriga styrelseledamöter är Mia Barimani, Malin Bogren, Elena Bräne,  
Anna-Karin Hannerfors, Li Thies-Lagergren, Ulrica Sjöstrand, Erica Solheim och Susanne Åhlund.  
Styrelsen träffas för ett första möte i januari 2020.

Svenska  
Barnmorskeförbundet
Förbundsstämma
14 november 2019,  
Stockholm

 Förbundsstämma 2019. Verksamhetsplan 2019–2021. 1

Verksamhetsplan för Svenska Barnmorskeförbundet 2019–2021

Verksamhetsplan 2019–2021

 Förbundsstämma 2019. Verksamhetsberättelse 2018. 1

Svenska Barnmorskeförbundet  Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018 Generisk kompetensmodell 
för barnmorskor  
i klinisk verksamhet

1. Verksamhetsberättelse 2018 2. Verksamhetsplan 2019–2021 3. Svenska Barnmorskeförbundets  
strategier 2019–2020 4. Generisk kompetensmodell för barnmorskor i klinisk verksamhet  
5. Policydokument Vårdformer

Policydokument Vårdformer
Svenska Barnmorskeförbundets 
strategier 2019–2020

Version 1.0
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Till minne av 
Dagmar Herlitz
1926-2019

Jag fick kontakt med barnmorskan Dagmar Herlitz i samband med uppropet 
Barnmorska berätta om ditt liv och arbete. Dagmar såg uppropet i  
Jordemodern och började skriva.

Det hela utvecklades till att Dagmar Herlitz besökte oss på Svenska Barnmor-
skeförbundets kansli och delade med sig av sina minnen och visade sina sparade 
dokument, tidningsurklipp och fotografier. 

Resultatet blev en bok – Min vandring genom livet – som Dagmar, då nästan 
86 år, fick färdig 2012. Boken grundade sig på hennes egna minnesbilder. Det var 
hennes berättelse.

Dagmar Herlitz gick barnmorskeutbildningen i Stockholm och tog sin examen 
den 29 januari 1951. Vid den så kallade barnmorskeinvigningen fanns prinsessan 
Sibylla på plats. Där fanns också representanter från medicinalstyrelsen och 
stadsfullmäktige plus förstås professor Birger Lundqvist och rektor Sigrid Sköld 
från barnmorskeutbildningen. Det var professor Lundqvist som höll i förhöret 
med de blivande barnmorskorna, ett förhör lagstadgat sedan 1711. När allt var 
klart fick barnmorskorna sina betyg i ett barnmorskebrev.

Dagmar Herlitz arbetade som barnmorska på många platser runt om i landet. 
Hon började i Borås, därefter hade hon tjänst på Södersjukhuset i Stockholm, 
sjukstugan i Arvidsjaur, på Falu lasarett, i Lysekil, på Visby lasarett och som av-
delningsföreståndare på det nya sjukhuset och BB i Värnamo.

År 1992 gick Dagmar Herlitz i pension och samma år blev hon vald till ord  för-
ande i Jönköpings Barnmorskesällskap. 

Som ordförande väcktes hennes tankar om att föra fram barnmorskans roll i 
samhället vilket resulterade i en större utställning på Barnmorskans Dag den 5 
maj 1993. Dagmar Herlitz var efter att hon lämnat uppdraget i lokalföreningens 
styrelse, hedersledamot i Jönköpings Barnmorskesällskap.

Margareta Rehn, Jordemodern, Svenska Barnmorskeförbundet

Barnmorskebroschen
 – ett hantverk

Svenska Barnmorskeförbundets  
emblem – en symbol som burit frukt
Svenska Barnmorskeförbundets emblem 
med trädet och tuppen används sedan 
1945 som symbol för förbundet och i med-
lemsbroschen. Broscherna tillverkas och 
emaljeras för hand i Kuressaare/Estland i 
Sporrongs egen fabrik som är kvalitets- 
och miljöcertifierad.

I emblemets centrum finns Livets träd, 
en allmänmänsklig symbol som funnits i 
vår mänskliga historia sen tidernas be-
gynnelse. Stammen växer upp ur sina tre 
rötter, delar sig vidare i tre spirande gre-
nar som bildar trädets krona, den heliga 
livstriangelformen. Bland grönskande löv 
hänger fyra gyllene frukter, önskebarnen. 
I trädets topp hittar vi tuppen Gyllenkam, 
han uppmärksammar vaksamheten  
som ska ge oss förmågan att vårda dem 
vi möter med säkerhet och trygghet.  
Emblemets färger är blått, grönt och guld.
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Högt ärade barnmorskor och kollegor! 

Jag är högtidlig – för i maj 2020 är det äntligen dags för Svenska Barnmorskeförbundets kon-
ferens Reproduktiv hälsa. På Clarion Sign i Stockholm möts vi den 19–20 maj för att ta del av 
all den forskning som barnmorskor bedriver och som ger oss mängder av nya insikter. Vi ska 
umgås, diskutera, ha workshops och nätverka. Som brukligt är blir det naturligtvis också en 
ordentlig barnmorskefest.

Tema för konferensen är ”Respektfull vård” vilket kan innebära många olika saker för oss 
barnmorskor. Det är och har varit stort fokus på barnmorskor och den vård som vi ger.  
Nu är det tid att utveckla mödra- och förlossningsvården, att på allvar se hur barnmorskor 
på olika sätt kan möta kvinnorna och deras familjer genom hela livet och hur barnmorskor 
utgör en viktig resurs för alla de som vi möter. 

Såväl gammal som ung. 

Det handlar om personcentrerad och individualiserad vård. Det handlar om det empatiska 
förhållningssättet och om hur barnmorskan kan stödja och kommunicera. Det handlar  
också om det obstetriska våldet som vi måste diskutera vilket redan görs världen över. Och 
det handlar om hantverket, barnmorskekonsten. Allt det här ska vår konferens handla om. 

År 2020 är Barnmorskans år – the ”Year of the Nurse and Midwife” – ett år som betonar 
barnmorskans enorma betydelse för alla människor i världen, såväl kvinnor och barn som 
deras familjer. Kampanjen är global och uppmärksammas av WHO, International Con-
federation of Midwives och alla de organisationer som har beröringspunkter med barnmor-
skor. I Sverige firar vi också Barnmorskans år och det ska bli särskilt roligt att träffa er alla 
på konferensen. 

Barnmorskor räddar liv både globalt och i Sverige. Barnmorskan behövs. 

År 2020 är Barnmorskans år. Det ska vi fira med både kunskap och fest – som barnmorskor 
alltid gjort. 

Pensionerade barnmorskor  
i Stockholm våren 2020

Tid: Måndag 13 januari,  
10 februari, 9 mars, 6 april  
och 4 maj kl 14.00–16.00 

Plats: Baldersgatan 1,  
Svenska Barnmorskeförbundet,  
Sjuksköterskornas hus

Med vänlig hälsning,  
Sonja Tjärnberg

Kalendarium Lokalföreningar

Jönköping
Tid och plats: Måndag 13 januari 2020 kl 18.00,  
Grafitgrå i Kaxholmen.
Program: Gemensam kväll för alla  
barnmorskor. Vi blickar bakåt i barnmorskans 
historia och spånar in i framtiden tillsammans 
med förbundsordförande Eva Nordlund.  
Pajbuffe, kaffe och kaka för 149 kr/person. 
Anmälan: ulricamelin1@gmail.com 
Följ oss på Facebook:  
Jönköpings Barnmorskesällskap

Älvsborg och Norra Bohuslän  
Tid och plats: Tisdag 28 januari 2020 kl 17.00, 
Södra Kyrkogårdsgatan 47, Borås. 
Program: Årsmöte. Vi startar med årsmötet  
och sedan blir det föreläsningar samt mat och 
bubbel till självkostnadspris.

Mer information om
kommande medlemsmöten 
Kalendarium barnmorskeforbundet.se

Svenska  
Barnmorskeförbundet 

söker ledamöter till  
våra rådgivande organ 

Vetenskapliga rådet  
och Internationella rådet

Vetenskapliga rådet 
Vi välkomnar dig som är legitimerad barn-
morska och docent eller professor.
Vetenskapliga rådet utgör ett nationellt 
vetenskapligt forum för forskning och ut-
veckling inom barnmorskans profession. 
Rådets uppgift är att främja forskning och 
utveckling inom barnmorskans verksam-
hetsområden och att sprida forsknings-
resultat nationellt och internationellt.

Internationella rådet 
Vi välkomnar dig som är legitimerad barn-
morska med erfarenhet av internationellt 
arbete, utbildning och forskning eller policy 
och påverkansarbete på olika nivåer.  
Internationella rådet utgör ett forum för 
sakkunniga barnmorskor inom området 
för internationell sexuell och reproduktiv 
hälsa. Internationella rådet har till uppgift 
att brett främja intresse och förståelse 
kring frågor som rör global sexuell och  
reproduktiv hälsa, med särskilt fokus på 
kvinnors rättigheter och barnmorskors 
möjlighet att verka för god hälsa för alla.

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse 
utser ledamöter i Vetenskapliga och  
Internationella rådet. Råden arbetar på 
uppdrag av styrelsen. Rådens arbetsord-
ning fastställs av styrelsen. Arvoden ut-
betalas ej. Svenska Barnmorskeförbundet 
ersätter (rimliga) kostnader för resor i sam-
band med rådens möten.

Skicka in din intresseanmälan med CV  
senast den 1 januari 2020 till Svenska 
Barnmorskeförbundets ordförande  
eva.nordlund@barnmorskeforbundet.se

Varmt välkomna! 
Eva Nordlund
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Mer om konferens Reproduktiv hälsa 2020  
på sbfkonferens.se
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Posttidning B
Returexemplar skickas till:

Svenska Barnmorskeförbundet 
Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm


