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Den tid vi lever i
Jordemodern är en historisk tidskrift med nutida innehåll. 
 Jordemodern är en tidning för och av barnmorskor,  
med Svenska Barnmorskeförbundet som utgivare.

Lokalföreningsbloggen finns för barnmor
ske förbundets lokala barnmorske fören ingar 
och på Professorsbloggen skriver och  be
rättar barnmorskor som är professorer om 
det som engagerar, tankar om professionen, 
barnmorskeri, kvinnors och barns hälsa, 
srhr och egen forskning. Under rubriken 
Klinik och statistik bloggar Charlotte 
Elvander för att reda ut vad siffrorna be ty
der i den kliniska verk sam heten. På 
barnmorskan.se hittar du också Porträttet 
med barnmorskor verk samma inom olika 
områden, Hallå där med frågor och svar, 
och text och bild från möten, demonstra
tioner och konferenser. 

Jordemoderns innehåll speglar den tid 
vi lever i med aktuell forskning och 
 erfarenhetsutbyte inom barnmorskans 
 kompetens och verksamhetsområde, 
 för bunds  politiska ställningstaganden, 
vårdpolitik och samhällsdebatt. 

Jordemodern arkiveras också för fram
tiden och kommande generationer av 
 historiskt intresserade läsare: barnmorskor 
och forskare. Vill du bidra med en text som 
går till historien hittar du mer information 
och skrivanvisningar under fliken 
 Jordemodern på barnmorskeforbundet.se 

• Jordemodern har givits ut sedan 1888 och 
den som har möjlighet att läsa gamla tid
ningar kan slås av att de frågor som  enga   
gerat barnmorskor och förbundet i stort 
sett är desamma då som nu – även om mycket 
har förändrats. Tidningen kom till därför 
att det behövdes en facktidskrift för barn
morskor. Du hittar några sidor ur det 
 första numret från 1888 på förbundets hem
sida. Där konstateras att ”ju mer ett yrke 
har en för samhället viktig uppgift, som 
ännu icke kommit till fullt erkännande, 
 desto viktigare är det, att det för detta yrke 
finnas fackorgan, som kunna hävda dess 
berättigade ställning”.

Barnmorskan.se är ett komplement till 
tid ningen och har funnits sedan 2018. Där 
 publicerar vi texter för, av och om barn mor
skor och Svenska Barnmorske   för bundet.  
På Barnmorskan bloggar kan du läsa 
 Dokto rand dagboken av Louise Lundborg 
som nu disputerat och presen te rar sin 
avhandling i detta nummer av Jorde mo dern. 
Du hittar också Ghana bloggen om Svenska 
 Barn morskeför bun dets och Internationella 
rådets samarbets projekt med barnmorske
förbundet i Ghana. I Blivande barnmor
skans dagbok fick vi följa barnmorske   
 stu denter från utbild ningens start till barn  
mor skeexamen. Bloggen Tredje terminen, 
med tankar om barnmorske utbildningen 
och att snart vara leg barnmorska, har vi 
fått ta del av under vt2022. 
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arbete och utmaningar. Även inom gyneko
login finns det mycket att diskutera och 
lära sig mer om. Vi behöver ha professio
nella diskussioner om kontinuitetsmodeller 
som caseload. Påverkar det kompetensen 
att arbeta i en sådan modell? Hur kan vi se 
möjligheter i det arbetet? Vilka faror kan 
finnas? Hur ska en födande – en barnmorska 
implementeras där det är möjligt? 

Under år 2023 ska ett Professionellt barn
morskeforum sätta fokus på de globala 
 dokumenten, bland annat från WHO, som 
pekar ut riktningen för hur vi i Sverige  kan 
arbeta. Ett exempel är The WHO Global 
Strategic Directions for Nursing and 
 Midwifery (2021–2025). Det kan tyckas 
väldigt  abstrakt, men vi ska med hjälp av 
Svenska Barnmorskeförbundets Internatio
nella råd översätta de globala vägledande 
dokumenten så att de blir begripliga i  
vår verklighet. Där finns mycket kraft och 
riktning att hämta för vår vardag och  
våra professionella utmaningar. Vi hoppas 
 också på att någon från ICM kan delta.

Jag vill uppmana er alla att boka in Pro
fessionellt barnmorskeforum i era kalen
drar och ta för er av all den kompetens som 
finns i vår kår. Datum annonseras på hem
sidan i Kalendarium och via våra nyhets
mejl. Önska och föreslå ämnen och ta 
 tillfället i akt att utveckla din kompetens.  
Jag vill också påminna om att engagera er i 
lokalföreningen för att stärka både er själva 
och andra barnmorskor. Alla krafter be
hövs.

Hej så länge!
Eva

• Barnmorskeyrket är ett fantastiskt yrke. 
Jag påminner mig själv om det när eländet 
haglar kring vår arbetsmiljö och andra 
 förutsättningar. Vår nya rapport (maj 2022) 
som utgår från era enkätsvar visar para
doxen tydligt. Vi barnmorskor älskar vårt 
jobb – men drygt hälften har senaste året 
funderat på att säga upp sig. 

Nu vill jag fylla på med energi genom att 
skriva om våra digitala träffar med Pro
fessionellt barnmorskeforum för barnmor
skor och barnmorskestudenter som startade 
hösten 2021. Alla är välkomna oavsett 
facklig tillhörighet och eftersom vi träffas 
digitalt kan du befinna dig var som helst. 
Somliga har stått i sitt kök och stekt pann
kakor. Tidpunkten är mellan 18 och 20 och 
du väljer hur länge du är med. 

Barnmorskeforumet ger oss möjlighet 
att föra ett samtal till punkt. Det börjar  
alltid med en presentation av en eller  
flera  sakkun niga barnmorskor i ett ämne  
och därefter diskuterar vi i smågrupper  
och storgrupp. Kvaliteten är hög och här 
finns möjlighet att fördjupa sig i olika 
 ämnen inom hela vårt kompetensområde. 
Förlossningsvård får ofta mycket fokus, 
inte minst i media. Våra barnmorskeforum 
erbjuder möjlighet att ta upp allt som är 
 relevant för vår profession. 

Under året som gått har vi pratat statistik 
och utfall från Graviditetsregistret, pre
konceptuell hälsa och reproduktiv livsplan, 

  ORDFÖRANDE HAR ORDET  

Barnmorskeforum sprider kårens 
samlade kompetens

EVA NORDLUND  
FÖRBUNDSORDFÖRANDE
eva.nordlund@barnmorskeforbundet.se

postnatal vård, aktiv födsel – ny definition, 
arbetsmiljö och normal födsel. Till hösten 
fortsätter vi. Vad är just du intresserad  
av att diskutera? Vem vill du höra? Skriv till 
mig och berätta. 

Vi vet redan att ett barnmorskeforum 
ska handla om ungdomsmottagningarnas 

Glädje och  yrkesstolthet 
när  Nordens barnmorskor 
samlades i Finland

• Den 3 maj 2022 samlades Nordisk Jorde-
morforbund (NJF) för sitt årliga möte i 
 Helsingfors i Finland. På plats fanns delega-
ter från barnmorskeförbunden i Danmark, 
Finland, Färöarna, Grönland (observatör), 
 Island, Norge och Sverige. Svenska Barnmor-
skeförbundet representerades av Li Thies-
Lagergren och Eva Nordlund.

NJF består av barnmorskeorganisationer 
från hela Norden och har som ändamål att 
främja barnmorskornas professionella yrkes-
utveckling och intressen och verka för sam-
arbete mellan barnmorskorna i de nordiska 
länderna. Under mötet beskrevs och dis ku-
terades de nordiska ländernas situation 
 relaterat till barnmorskeutbildning, arbets-
villkor, löner och fackliga frågor. Barnmor-
skan Lillian Bondo från Danmarks barn-
morskeförbund valdes för ytterligare tre år 
som ordförande i NJF. 

Den 4–6 maj 2022 pågick NJF Congress i 
Helsingfors. Nästa nordiska barnmorske-
konferens blir i Köpenhamn 2025. Då firar  
Nordisk Jordemorforbund (NJF) också 75 år.

Text Li Thies-Lagergren Foto Privat

Läs mer på barnmorskan.se
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Posttidning B
Returexemplar skickas till:
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Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm

Jordemodern önskar en skön sommar!

Läs mer för, av och om  
barnmorskor på

BARNMORSKAN.SE

Följ Svenska  
Barnmorskeförbundet  

på Instagram


