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Samhällsviktig verksamhet 
Hur ska mödra- och förlossningsvården klara av den ökade 
belastning som pandemin och coronaviruset kan komma 
att innebära? Vad händer om barnmorskor och förloss-
ningsläkare och barnläkare blir sjuka? Har vi en tillräcklig 
grundbemanning?

REDAKTÖR MARGARETA REHN

• Kontinuitetshantering handlar om att pla
nera för att upprätthålla verksamheten på en 
tolerabel nivå, oavsett vilken störning den 
utsätts för. Det gäller till exempel när per
sonalen inte kommer till jobbet eller om  
leveranser av viktiga varor och tjänster inte 
når fram. Mödra och förlossningsvården 
går inte att ställa in och måste fungera oav
sett pandemi. Den måste också vara på en 
tole rabel nivå för både patienter och perso
nal. Man kan också säga att den är en sam
hällsviktig verksamhet.

Hur många barnmorskor är kliniskt 
verksamma som barnmorskor i Sverige? Hur 
många barnmorskor arbetar på barnmors
kemottagningar med preventivmedel och 
mödrahälsovård? Hur många barnmorskor 
arbetar med abortvård? Hur många barn
morskor arbetar på förlossningsavdelningar 
och med postpartumvård på BB? Det finns 
mig veterligen inte någon tillgänglig natio
nell samlad statistik på den ”detaljnivån”.

 Myndigheten för samhällsinformation 
och beredskap (MSB) har tagit fram ett  
planeringsstöd med anledning av corona
virus och sjukdomen Covid19. Ingen vet 
säkert i nuläget hur situationen med den 

nya pan demin kommer att utveckla sig, 
men deras stöd är till för att skapa uthållig
het och göra prioriteringar i en hypotetisk 
starkt påfrestande situation.

MSB:s hypotetiska antagande om  
bemanning är att: ”20 procent av ordinarie 
personal är borta från arbetsplatsen under 
sex veckor. Under två av dessa sex veckor är 
40 procent av ordinarie personal borta från 
arbetsplatsen.” 

Pandemi. Nytt virus. Ingen immunitet. 
Inget vaccin. Alla kan bli sjuka. Har vi 
barnmorskor så att det räcker? 

Är det månne nu det är dags att öka 
barnmorskebemanningen och anställa de 
barnmorskor som anställas kan?
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• Det blir så tydligt att inget av det som vi 
normalt sett tycker är problem – inställda 
konferenser, möten som inte blev av, rekry
tering av fler studenter – kan mäta sig med 
det som nu händer. 

Barnmorskor står, liksom all annan 
vårdpersonal, i fronten och det krävs upp
offringar av alla för att vården ska fungera. 
När farsoten har dragit över kommer det 
att stå helt klart att sjukvården saknar mar
ginaler. Det som påtalats under lång tid 
kommer till sist att bli en sanning även för 
våra makthavare. Vi barnmorskor kommer 
arbeta så professionellt som möjligt och 
som alltid finnas där för kvinnor och barn 
– oavsett virus. 

För det är så vi jobbar. Alltid.

Det blir vardag i det här också till slut. De
batterna fortsätter. Swepistudiens konse
kvenser ska hanteras och arbetsgruppen 
som ska arbeta vidare med rekommenda
tioner och information inom en Nationell 
arbetsgrupp (NAG) kommer att bildas 
även om det går långsamt. Tanken är att 
gruppen ska innehålla tre barnmorskor ef
ter nomineringar från bland annat Svenska 
Barnmorskeförbundet. NAGgruppen lig
ger under en styrgrupp i en kunskapsstyr
ningsorganisation (NPO) som leds av Sve
riges Kommuner och Regioner (SKR). 

I kvinnosjukvårdens styrgrupp finns inga 
barnmorskor. Det här är en intressant 
struktur. 

Vår hållning är att barnmorskans kom
petens och kunskap behövs om alla per
spektiv ska med i kunskapsstyrningen.

Till slut satte Europadomstolen för mänskli
ga rättigheter punkt för den långa process i 
vilken barnmorskorna Ellinor Grimmark 
och Linda Steen drivit frågan om de blivit 
diskriminerade av sina arbetsgivare när de 
inte fick jobb eftersom de nekade att med
verka i abortvård. Domstolen menade att 
den svenska abortlagen och praxis i Sverige 
är styrande, vilket var det enda rimliga för 
svenska barnmorskor med bred kompetens 
inom sexuell och reproduktiv hälsa och 
kvinnans bästa i första rummet. 

Medan vi jobbar på och väntar ut virusets 
framfart är Svenska Barnmorskeförbun
dets förtroendevalda barnmorskor en vik
tig resurs. De är era ögon och öron och kan 
till exempel hjälpa er att bedöma vad som 
är en rimlig arbetsmiljö. Glöm inte heller 
att kontakta kansliet på SRAT om det dy
ker upp fackliga frågor som är för svåra att 
hantera på plats.  

Själv ska jag vässa mina kunskaper om 
digitala möten och hitta nya sätt att kom
municera. Mail fungerar alltid så fortsätt 
att höra av er! 

Ta hand om er och heja barnmorskor! 
Alltid!

Hej så länge,
Eva 

  ORDFÖRANDE HAR ORDET  

EVA NORDLUND  
FÖRBUNDSORDFÖRANDE
eva.nordlund@barnmorskeforbundet.se

Ta hand om er
Sällan har livet och döden varit så påtaglig som sista veckorna när COVID-19 
sprider sig i världen. Som tröst tänker jag på all den enorma kraft och livslust som 
kommer senare, när vi har fått kämpa till vårt yttersta både som barnmorskor och 
i våra övriga liv. 

Coronaviruset  
– det gäller  
på arbetsplatsen 
och på lärosätet
SRAT har sammanställt frågor & svar om 
vad som gäller på arbetsplatsen och på 
lärosäten. Hemsidan srat.se uppdateras 
så fort ny information kommer.

Medlemsservice
Om du behöver hjälp eller har frågor som 
inte besvaras på hemsidan, kontakta 
SRATs förbundskansli:

08-442 44 60  
kansli@srat.se

                

Akademiker inom samhällsbärande  
professioner. Ett fackförbund inom Saco.  

srat.se
barnmorskeforbundet.se

38 JORDEMODERN • NR 2 • 2020  #BARNMORSKANSÅR2020 39


