Verksamhetsplan
Barnmorskeförbundets Lokalförening Stockholm 2022-2023
Svenska Barnmorskeförbundet är en partipolitiskt obunden professionell
sammanslutning av legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande
som är medlemmar i SRAT. Svenska Barnmorskeförbundet är anslutet till
SRAT, ett förbund inom centralorganisationen Saco. Lokalföreningens mål är
att alla legitimerade barnmorskor som är verksamma inom Stockholm ska
vara anslutna till förbundet.
Barnmorskeförbundets Lokalförening Stockholm är en förening som verkar
inom Sveriges Barnmorskeförbund genom att:
✓ främja barnmorskans professionella utveckling
✓ verka för forskning och utveckling inom barnmorskans
verksamhetsområde
✓ verka för att barnmorskans yrkesutövning vilar på vetenskap och
beprövad erfarenhet
✓ verka för samarbete med andra organisationer och beslutsfattare
✓ verka för sexuell och reproduktiv hälsa utifrån ett rättviseperspektiv
✓ ta initiativ och medverka i hälso-och sjukvårdens samt socialtjänstens
framåtskridande för kvinnors, ungdomars och barns hälsa
✓ verka för god sammanhållning inom Svenska Barnmorskeförbundet
Lokalföreningen har sedan 1 januari 2019 varit med och byggt upp en ny
organisation, vilket innebär att den fackliga delen tillkommit våra övriga
åligganden. Vi arbetar aktivt för att rekrytera barnmorskor.
Lokalföreningens huvudmål är att samla Stockholms barnmorskor och skapa
en arena för utveckling och värnande om professionen. Vi ska främja ett

öppet klimat som bygger på ömsesidig respekt. Styrelsen ska ha god insikt i
det fackliga arbetet, samt ha god kännedom om den fackliga organisationen.
Målet är att minst en ledamot i BLS ska vara förtroendevald. De
förtroendevalda har en egen facklig punkt på lokalföreningens styrelsemöten.
Lokalföreningens mål för kommande verksamhetsår är att fortsatt:
✓ bevaka, synliggöra och delta i Stockholms samhällsdebatt gällande
barnmorskans kompetensområde, genom att till exempel skriva
debattartiklar och medverka i media.
✓ arbeta för en differentierad förlossningsvård, såsom alternativa
vårdformer och hemfödslar, i Region Stockholm.
✓ bygga relationer med beslutsfattande politiker och de i opposition.
✓ ha god och nära relation till barnmorskestudenter på KI och
Sophiahemmet Högskola.
✓ samarbeta med andra professionella, ideella föreningar och
organisationer.
✓ ha god relation och i möjligaste mån samarbete med andra
professioner såsom läkare, projektledare inom regionen, VÅRDSAK,
SPESAK obstetrik/neonatologi och HSF.
✓ fortsatt verka för att våra konkreta mål ska bli norm: en födande per
barnmorska, max 4 familjer på eftervården samt max 80 inskrivna
gravida på BMM per år och barnmorska.
✓ delta aktivt i sammanhang arrangerade av Svenska
Barnmorskeförbundet.
Kommande verksamhetsår planeras innehålla tre barnmorskemöten, varav
ett är årsmötet. Styrelsen arbetar för att skapa goda förutsättningar för
engagemang och arbetsfördelning genom olika grupper så att ledamöter
finner arbetsbördan realistisk och genomförbar på bästa sätt. BLS ska vara en
attraktiv förening att engagera sig i och medverka för barnmorskans
profession och kompetensområden.
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Vi önskar bjuda in medlemmar i Barnmorskeförbundet Stockholm till levande
och intressanta diskussioner. Vi välkomnar barnmorskor utanför styrelsen att
inkomma med förslag om intressanta teman som rör barnmorskans
kompetensområde för medlemsmötena.
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