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Kompetensbeskrivning och kompetensmodell
Barnmorskeprofessionen har en internationell yrkesetisk kod.

Barnmorskans kompetensområde är reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. 
Svenska Barnmorskeförbundet ansvarar för kompetensbeskrivning för legitimerad 
barnmorska. Kompetensbeskrivningen uttrycker förbundets rekommendationer 
avseende kunskap, färdighet, förmåga och förhållningssätt.
Svenska Barnmorskeförbundet har utfärdat:
• Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018). 
• Kompetensmodell för kliniskt verksamma barnmorskor (2019).

En profession – en organisation
Svenska Barnmorskeförbundet är en del av SRAT, ett fackförbund inom Saco. Svenska 
Barnmorskeförbundet formulerar barnmorskans yrkesfackliga frågor. Vår kunskap 
om vad som ger bästa vård under optimala arbetssätt används i det fackliga arbetet 
för uppnå hållbara och goda löne- och arbetsvillkor. Vi driver villkorsfrågor hand i 
hand med de professionella utvecklingsfrågorna. Målet är bästa praxis för både kvin-
nor och barnmorskor.

En självständig organisation
Svenska Barnmorskeförbundet är en partipolitiskt obunden organisation för barn-
morskor. Svenska Barnmorskeförbundet är medlemsorganisation i Nordiskt Jordemor-
förbund, European Association of Midwives och International Confederation of Midwives.

Förbundsstyrelse, lokalföreningar och förbundsstämma
Svenska Barnmorskeförbundets styrelse väljs av ombud från lokalföreningarna. Det är 
förbundsstämman som föreslår, röstar och bestämmer vilka frågor som förbundet ska 
prioritera under den kommande verksamhetsperioden. Alla lokalföreningar har egna 
styrelser och anordnar möten för sina medlemmar.

Ett yrkesförbund för barnmorskor
Barnmorskeförbundet bildades som Sveriges första kvinnliga yrkes förening år 1886. 
Svenska Barnmorskeförbundet organiserar landets barnmorskor och är sedan den  
1 januari 2019 en del av SRAT, ett fackförbund inom Saco.

Jordemodern kom ut med sitt första nummer 1888 och är Svenska Barnmorske  för-
bundets tidskrift och medlemstidning. Sexual & Reproductive HealthCare är Svenska 
Barnmorskeförbundets vetenskapliga tidskrift.

Etiska rådet, Internationella rådet, Utbildningsrådet och Vetenskapliga rådet med 
doktorandnätverket är förbundets rådgivande organ med syfte att stärka och verka för 
Svenska Barnmorskeförbundet och barnmorskeprofessionen.

Svenska Barnmorskeförbundet arbetar för att utveckla kunskap och forskning 
inom barnmorskans verksamhetsområde. Vårt fokus ligger på barnmorske pro
fessionen och sexuell och reproduktiv och perinatal hälsa för att förbättra kvinnors 
och barns hälsa. För att göra det arran gerar vi konferenser och möten. Vi har  
också nätverk och arbetsgrupper där många barnmorskor deltar i arbetet.  
Svenska Barnmorskeförbundet bidrar med kompetens och expertis i samarbeten 
med andra professioner, organisa tioner, myndigheter och beslutsfattare.

Tillsammans formar vi framtiden. För att kalla sig profession krävs ett eget kompe
tensområde – det har barnmorskan. Det måste också finnas en bas av vetenskap och 
forskare, en etisk kod och en professionsorganisation – det är Svenska Barnmorske
förbundet.
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Barnmorskan och Svenska Barnmorskeförbundet
Svenska Barnmorskeförbundets uppgift är att tillvarata  
medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen.

Svenska Barnmorskeförbundet
• främjar barnmorskans professionella utveckling 
• verkar för forskning och utveckling inom barnmorskans  

kompetens- och verksamhetsområde 
• verkar för att barnmorskeutbildningen bedrivs så att den  

professionella utvecklingen av barnmorskeyrket främjas
• verkar för att barnmorskornas etiska kod tillämpas 
• verkar för nationellt, nordiskt och internationellt samarbete  

inom barnmorskans verksamhetsområden
• verkar för samarbete med andra, för barnmorskan närstående  

organisationer 
• verkar för sexuell och reproduktiv hälsa utifrån ett rättighets-

perspektiv 
• tar initiativ till och medverkar i hälso- och sjukvårdens samt  

socialtjänstens framåtskridande för kvinnors och barns hälsa
• ger ut tidskriften Jordemodern
• utgör remissinstans för SRAT i frågor som rör dess  

medlemmar
• lämnar SRAT underlag och upplysningar i förhandlingsfrågor
• rekryterar och behåller medlemmar
• bidrar till att hålla medlemmarna informerade och delaktiga i  

fackliga frågor
• svarar för förhandlingsfrågor efter delegation från SRAT.

År 2011 gav Svenska Barnmorskeförbundet ut jubileumsboken  
300 år i livets tjänst (ISBN 978-91-633-8383-0).

Livets träd är Svenska Barnmorskeförbundets emblem sedan 1945.

Läs mer på barnmorskan.se  barnmorskeforbundet.se  
Följ Svenska Barnmorskeförbundet på Facebook  Instagram
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