
 

 

       Verksamhetsberättelse 
           Barnmorskeförbundets Lokalförening Stockholm (BLS) 2021-2022 

Verksamhetsberättelsen bygger på den verksamhetsplan som förbundet 

fastställer vartannat år på förbundsstämman. I verksamhetsberättelsen 

sammanfattar BLS de aktiviteter som gjorts under verksamhetsåret våren 2021 

till våren 2022. 

 

BLS har haft som mål att: 

✓ påverka barnmorskans verksamhetsområde genom kontakt och 

samarbete med andra organisationer, myndigheter och beslutsfattare. 

✓ värva och nyrekrytera barnmorskor 

✓ verka för att samla barnmorskor på våra möten och på så vis knyta 

kontakter och ta del av ämnen och teman som rör barnmorskans 

verksamhetsområde. 

 

I Region Stockholm finns det för närvarande 683 anslutna medlemmar, varav 

88 studerande och 43 pensionerade. Målet är att rekrytera fler barnmorskor 

och på så vis bli ett starkare förbund. 

Styrelsen har bestått av:  

Elin Hallgren, ordförande. Högskoleadjunkt på Karolinska Institutet, 

kliniskt verksam på Södertälje BB/förlossning och representant i 

barnmorskerådet  

Anna Akselsson, sekreterare. Dr i medicinsk vetenskap, 

Samordningsbarnmorska Region Stockholm, Högskoleadjunkt 

Sophiahemmet Högskola och representant i barnmorskerådet. 
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Ia Jeppson, BB Stockholm, är även samtalsbarnmorska Aurora och 

representant i barnmorskerådet,  

Kajsa Persson Kay, förtroendevald, ungdomsmottagningen Botkyrka. 

Sandra Rubio, ekonomiansvarig, Capios barnmorskedrivna 

abortmottagning i Solna och representant i barnmorskerådet.  

Maria Nordén Norman, BB Södertälje, lokalt skyddsombud och 

Regionalt övergripande fackligt förtroendevald samt representant i 

barnmorskerådet.  

Anja Lundström, Projektledare omvårdnadsområde neonatologi på 

Karolinska Universitetssjukhuset och representant i barnmorskerådet. 

Felicia Fagerstedt, webbansvarig, förtroendevald, BB Solna, Karolinska 

Universitetssjukhuset. 

Revisorer: Eva Nordlund och Cecilia Lind (revisorssuppleant) 

Valberedningen: Linda Nilsson och Frida Garell Julin 

 

BLS har haft fem protokollförda styrelsemöten 7/9, 9/11, 18/1, 22/2 och 5/4. 

Vi har hållit god närvaro. Mötena har skett fysiskt men även i kombination 

med hybridlösning via zoom.  

Medlemsmöten (alla har varit fysiska på plats på Baldersgatan):  

Oktober (5/10): Vi lyssnade till och diskuterade med Kajsa Ekis Ekman som 

berättade om sin omdebatterade bok ”Om könets existens”. 

November (3/11): Extra insatt möte ”Nu är det nog 2.0” på grund av 

förlossningskrisen. Deltagare cirka 450 barnmorskor via zoom. 
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Direkt efter detta möte genomfördes ett möte för att rapportera om 
situationen för SFOG, Vårdförbundet, Kommunal, Birth Rights Sweden, 
vårdsakkunniga Mia Ahlberg och Malin Vikström, specialistsakkunnig Karin 
Petterson och representanter från barnmorskeprogrammen på SHH och KI.  
Syftet med detta första gemensamma möte var att samlas för en avstämning 
och diskussion om gemensamma frågor. Det rådde enighet om att det är bra 
att mötet initierades och vi var alla eniga om att samarbetet mellan 
professionerna måste värnas.  

December (6/12): Glöggmingel: Samtal och diskussion angående 

förlossningskrisen. Henrik Sjösten från SRAT deltog och Maria Nordén 

Norman höll en sammanfattande presentation om läget i regionen.  

December (13/12): Akut sammankallande möte med SRAT om krisläget i 

regionen. 

Mars (8/3): Internationella kvinnodagen. Vi får höra Kirsi Vainio-Korhonen 

berätta utifrån sin bok ”De frimodiga” som handlar om barnmorskans historia. 

Intressanta diskussioner.  

Årsmöte/medlemsmöte (17/5): Barnmorskestudenter presenterar sina 

magisteruppsatser om obstetriskt våld och VAS-bedömning mellan BB och 

eftervårdsbesök. 

Sammanfattning av årets aktiviteter: 

2021  

Maj: Årsmöte där nya styrelsemedlemmar väljs in. 

Elin medverkar i SVT gällande platsbrist på förlossning i Stockholm 

Elin medverkar i debattartikel tillsammans med Eva Nordlund och Clara 

Berglund  

Elin kommenterar vårdplatsproblematiken i tidningen Mama 
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Anja medverkar i Neopodden om mentorskap generellt och specifikt inom 

neonatologin.  

Augusti: Elin medverkar i SR P4 gällande hemförlossningar  

September: Planeringsmöten inför SBF konferens reproduktiv hälsa.  

Oktober: Maria bloggar på barnmorskan.se 

Maria deltar i möte med regionen och ledningsrepresentanter för samtliga 

förlossningskliniker angående sommarplanering inför semesterperioden 2022 

Elin & Anja möter politiker (denna gång Vänsterpartiets grupp på 

Regionskansliet) 

Elin skriver om hemförlossning i Dagens medicin 

Elin intervjuas i Expressen om uppsägningar inom förlossningsvården 

November: Elin medverkar i P4 Stockholm om förlossningskrisen 

Maria intervjuas i SR Studio Ett om varför barnmorskor lämnar 

förlossningsvården i Stockholm 1/11 

Maria intervjuas om barnmorskekrisen i LT 3/11 

Maria intervjuas i SR Studio Ett gällande barnmorskekrisen 4/11 

Maria intervjuas i SVT 4/11  

Maria intervjuas i SVT 6/11 replik på Nicole Silverstolpe 

Marias radiointervju från 4/11 citeras i Bohusläningen 8/11 “När 

barnmorskorna säger att de fått nog, behöver politikerna lyssna!”  

Demonstration (16/11) för mer pengar till förlossningsvården i Region 

Stockholm. Anja och Maria intervjuas i SVT.  

Förbundsstämma, Elin och Anja medverkar. 
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Maria och Elin på möte i Landstingshuset med miljöpartiet. 

Björn Ranelid skriver om barnmorskor och citerar Elin. 

Elin medverkar i SVT morgonstudio om förlossningskrisen. 

Anna agerar ordförande i rekommendationsgruppen och deltar i 

projektledningsgruppens arbete med Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd 

för intrauterin fosterdöd, remissversion publiceras. 

Anna medverkar i SVT Stockholm angående hennes forskning. 

December: Elin medverkar i artikel i tidningen Mitt i Stockholm. 

Maria intervjuas i SVT angående utökade uppdrag för redan hårt belastade 

förlossningskliniker, för att avlasta DS och SÖS som sänker sina listningstak. 

2022  

Januari: Anja, Elin, Kajsa och Maria medverkar på bokrelease ”När 

förlossningen fortsätter göra ont” av Anne Lichtenstein 

Maria medverkar i SVT Stockholm gällande att DS har en försiktigt positiv 

rekryteringstrend och att de från Regionen tilldelade förlossningspengarna 

måste öronmärkas och redovisas. 

Elin, Maria, Anja och Eva Nordlund (ordförande Svenska 

Barnmorskeförbundet) medverkar i artikel i Dagens medicin om att värna om 

vår profession och pågående uppgiftsväxling på BB-avdelningar framförallt. 

Mars: Styrelsen har möte gällande planering inför öppnande av BB S:t Göran 

Maria intervjuas av tidskriften Essens 13/3 

Maj: Maria intervjuas av tidskriften Arbetaren 2/5 

Felicia medverkar i möte med Lena Hallengren och Aida Hadzialic gällande 

läget i förlossningsvården.  Artikel för mötet publiceras i tidningen “Mitt I".  



 

 

Svenska Barnmorskeförbundet  |  Sida 6 av 8 

 

Elin och Anja inbjudna på möte med S i landstingshuset för att diskutera 

vårdformer bl.a. 

Elin och Anja i Göteborg på konferens Framtidens kvinnohälsa. 

Återkommande möten under hösten 2021 och våren 2022 

Kontinuerliga länkmöten med SRAT och Erica Solheim, vice ordförande 

svenska barnmorskeförbundet. 

Regionen initierar processgrupp för att sammanställa gemensam 

kompetensstege. 

Maria uppföljningsmöte med regionen och representanter från samtliga 

klinikers ledning angående sommarplanering inom förlossningsvården 13/5.  

Barnmorskeråd, flera styrelseledamöter har medverkat under året.  

Samarbeten och kontinuerliga samtal med SPESAK Mia Ahlberg och Malin 

Vikström.  

 

Finansiering 

Flera planerade aktiviteter som planeras framöver kräver extern finansiering 

och flera ansökningar har skrivits och svar väntas.  

 

Fackligt perspektiv 

Det har varit ett fackligt verksamhetsår av sällan skådat slag.  

Barnmorskeförbundet/SRAT har deltagit och representerat och påverkat i täta 

möten på regionnivå under de mest turbulenta månaderna av den så kallade 

förlossningskrisen.  
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Samtliga kliniker har nu minst två fackligt förtroendevalda för 

Barnmorskeförbundet/SRAT, säkert tack vare att det funnits så tydliga behov 

av att kunna representera och förändra. Vi har haft ett tätt samarbete och 

snabbt informationsutbyte både mellan de olika klinikernas fackliga 

representanter och med våra förhandlare på SRAT:s kansli i stort sett dygnet 

runt. Därför har vi kunnat förekomma och bemöta en hel del beslut, som 

fattats på ledningsnivå utan minsta facklig inblandning.  

Tack vare transparens mellan de olika klinikerna så har vi även kunnat lära och 

inspireras av varandras fackliga arbete.  

Senast i april vann SRAT en tvist mot Karolinska angående rätten att delta vid 

chefstillsättning som part i samverkansavtalet. Skadestånd 15000 kronor.  

Ett väldigt efterlängtat tillskott till förändringsarbetet på regionsnivå är Anna 

Björsson, som arbetar på Älvsjö BMM och som under våren har tilldelats 

facklig tid för Barnmorskeförbundet/SRAT för SLSO.  

 

Styrelsen för Barnmorskeförbundets Lokalförening Stockholm den 10 maj 

2022. 
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Länkar till några av årets artiklar och intervjuer 

Stärk förlossningsvården nu! - Dagens Arena 

Varför fick 929 kvinnor inte plats att föda? | mama (expressen.se) 

Elin Hallgren om barnmorskeupproret i Stockholm | mama (expressen.se) 

Pris? Utbildning? Stöd? 5 frågor och svar om doulor | mama (expressen.se) 

Efter krislarmen – 450 barnmorskor i Stockholm samlas i stormöte - P4 Stockholm | Sveriges 

Radio 

”Det krävs flera hundra barnmorskor till Stockholm” - Dagens Medicin  

450 barnmorskor samlas för att prata om Förlossningskrisen - Dagens Medicin  

Barnmorskor i Stockholm möttes om pressad situation - Dagens Medicin  

Uppmaningen till sjukhusen: Erbjud hemförlossning - P4 Södertälje | Sveriges Radio 

”För en del föräldrar är sjukhusfödsel inte ett alternativ.” - Dagens Medicin  

 

https://www.dagensarena.se/opinion/stark-forlossningsvarden-nu/
https://www.expressen.se/mama/gravid-forlossning/hur-ska-vi-vaga-bli-gravida-nar-vi-inte-kan-garanteras-en-plats-att-foda/
https://www.expressen.se/mama/gravid-forlossning/forlossning/-barnmorskan-elin-hallgren-darfor-svarar-vi-med-massuppsagningar-/
https://www.expressen.se/mama/gravid-forlossning/forlossning/hur-funkar-det-med-doula-5-fragor-och-svar/
https://sverigesradio.se/artikel/efter-krislarmen-250-barnmorskor-i-stockholm-samlas-i-stormote
https://sverigesradio.se/artikel/efter-krislarmen-250-barnmorskor-i-stockholm-samlas-i-stormote
https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/professioner-kan-inte-ersatta-varandra/
https://www.dagensmedicin.se/arbetsliv/arbetsmiljo/vill-inte-kalla-det-ett-barnmorskeuppror/
https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/kvinnohalsa/nu-har-de-lyssnat-for-att-de-har-blivit-livradda/
https://sverigesradio.se/artikel/uppmaningen-till-sjukhusen-erbjud-hemforlossning--2
https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/erbjud-hembarnmorskor-inom-offentlig-verksamhet/

