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skuggrapport – av hur väl Sverige lever upp 
till Kvinnokonventionen som presenteras i 
samband med Sveriges rapportering till FN:s 
Kvinnokommitté (Committee on the Eli mi
nation of Discrimination against Women).

Kvinnokonventionen är ingen lag men 
Sverige har antagit jämställdhetspolitiska 
delmål och har grundlagar som säger att 
”det allmänna ska verka för att alla männi
skor ska kunna uppnå delaktighet och jäm
likhet i samhället och för att barns rätt   tas 
till vara. Det allmänna ska motverka dis
kriminering av människor på grund av kön, 
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, 
språklig eller religiös tillhörighet, funktions
hinder, sexuell läggning, ålder  eller andra 
omständigheter som gäller den  enskilde som 
person”. Alla människor.

• Den 8 mars uppmärksammas internatio
nella kvinnodagen över hela världen för att 
lyfta frågor om kvinnors rättigheter och 
jämställdhet. Samtidigt anordnas den inter
nationella kvinnokonferensen Commission 
on the Status of Women CSW 67 (2023). 

Kvinnokonventionen The Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimina
tion against Women (CEDAW) antogs 1979 
och är en FNkonvention för mänskliga 
 rättigheter. Det är den mest undertecknade 
konventionen efter Barnkonventionen. 

Kvinnokonventionen har krävt att stater 
ska inrikta sitt arbete på att eliminera diskri
minering av kvinnor, såväl i det offent   
liga som i det privata. Konventionsstaternas 
regeringar ska vidta åtgärder för att avskaffa 
diskriminering av kvinnor i landets politiska 
och offentliga liv, avskaffa diskriminering 
av kvinnor på arbetsmarknaden och mot
verka fördomar, seder och bruk och stereo
typa könsroller som framställer det ena 
 könet som bättre eller sämre än det andra. 
De ska också garantera kvinnor lämplig 
vård vid graviditet, förlossning och amning.

Ett stort antal av FN:s medlemsländer 
har undertecknat Kvinnokonventionen. 
Samtidigt är det den konvention som flest 
länder har reserverat sig mot. Reserva
tionerna handlar främst om artikel 16 och 
 avskaffandet av diskriminering inom äkten
skapet och i familjelivet. Flera länder har 
reserverat sig mot hela eller delar av inne
hållet som rör kvinnors sexuella och repro
duktiva hälsa och rättigheter.

I Sverige finns CEDAWnätverket som be
står av kvinnoorganisationer och fristående 
experter. De gör en egen granskning – en 

Internationella  
kvinnodagen
REDAKTÖR MARGARETA REHN

Berätta om en dag 
på jobbet!
Jordemodern planerar ett temanummer  
om En dag på jobbet.

Hur är det att arbeta som barnmorska i dag? 
Barnmorskans breda kompetensområde omfattar repro-
duktiv, perinatal och sexuell hälsa. Barnmorskor arbetar 
inom många olika verksamheter och som chefer, lärare 
och forskare. En ”vanlig dag på jobbet” kan därför se 
mycket olika ut. 

Du kan dela med dig av din vardag på jobbet eller 
 berätta om en särskild händelse. Du kan berätta om din 
första arbetsdag som barnmorska – eller om din sista.

Skriv cirka 4 000 tecken inklusive blanksteg. Lägg till 
korta fakta om dig själv; namn, ålder, leg barnmorska 
sedan år X – och var du arbetar. Bifoga gärna en bild på 
dig själv. Enkla skrivanvisningar hittar du på hemsidan 
Jordemodern barnmorskeforbundet.se 

Skicka text och bild senast 30 april till Jordemodern: 
margareta.rehn@barnmorskeforbundet.se
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En kär vän och kollega, barnmorskan, vårdläraren och medicinedoktorn    
Gunny Röckner har avlidit i en ålder av 96 år.

Som vårdlärare vid Grantorps sjuksköterskeskola (nuvarande Huddinge) kämpade 
Gunny idogt under 1970talets stora reformering av vårdutbildningar för att bibehålla 
kvinnors och barns hälsa som en viktig del av sjuksköterskeutbildningen. Starka krafter 
fanns för att teoretisk och klinisk kunskap inom exempelvis förlossningsvård inte  
var nödvändigt för tidens sjuksköterskor. För Gunny var kunskap och fakta relaterat 
till såväl medicin som beteende och omvårdnad, alla viktiga för samtliga vårdrelaterade 
 yrken. Akademiseringen av de så kallade medellånga vårdyrkena låg också Gunny 
varmt om hjärtat och hon var tidig med att bjuda in pionjärer inom vårdforskning till 
lärarkollegiet som ett led i att knyta undervisningen till forskning. 

Gunnys pedagogiska engagemang, det vill säga synen på tillägnad kunskap inom flera 
områden samt vikten av att förstå hur kunskap genereras och utvecklas bidrog till  
att hon blev en av pionjärerna inom barnmorskeforskningen. Hon tog på sig att kritiskt 
granska en för den tiden alltför vanlig rutin, klipp i mellangården under förlossningens 
slutfas. Denna rutin hade enbart en medicinsk bakgrund och ett läkarperspektiv.  
De som förordade och på många kliniker beordrade detta ingrepp trodde att ingreppet 
kunde förhindra senare framfall hos kvinnorna.

I avhandlingens första arbete redogjorde hon för hur vanligt det var med klipp och huru
vida dessa var gjorda utifrån en maternell eller fetal indikation. Resultatet visade att 
det vid mer än hälften av klippen inte fanns någon nedtecknad indikation. Resultaten 
av denna första delstudie fick en omedelbar påverkan på landets barnmorskor och när 
studien upprepades hade antalet klipp minskat drastiskt. Gunnys forskning medförde 
med andra ord en omedelbar nytta för de kvinnor vi arbetar för och visar hur viktigt 
det är att vi barnmorskor kritiskt granskar och eventuellt ändrar pågående rutiner.

Gunnys aldrig sinade nyfikenhet och kunskapstörst var en inspirationskälla för många 
barnmorskor. Det gäller också hennes varma omtanke om såväl födande kvinnor som 
studenter och kollegor.

Kyllike Christensson och Vivian Wahlberg 
Professor emeritas

Till minne av 
Gunny Röckner
1926–2023
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Vi välkomnar abstracts inom hela barnmorskans professionsområde. 
Skriv om du önskar muntlig presentation, poster eller workshop. 
Svenska eller engelska går bra. Senast den 30 april 2023 behöver  
ditt abstract vara inskickat.
Mer information om konferens Reproduktiv hälsa på sbfkonferens.se

Scanna 
QR-koden  
för Abstract  
submission!

Call for abstracts!

KONFERENS  
REPRODUKTIV HÄLSA
Karlstad CCC, 3-4 oktober, 2023
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Det gäller för övrigt i stora delar av Sve rige, 
men problematiken kan se lite olika ut. 

I storstäderna är det mer som att vara i 
en centrifug, med barnmorskor i ständig 
rörelse och alla de problem som det medför. 
Där snabbt stora grupper av barnmorskor 
kan säga upp sig och skapa kratrar av under
bemanning. Detta tillsammans gör att den 
enda självklara vägen borde vara att titta 
på barnmorskors kompetens istället för att 
låta bristen på barnmorskor vara avgörande 
när till exempel löner ska sättas. Tyvärr är 
det en bit kvar – men skam den som ger sig. 

Svenska Barnmorskeförbundets 25 lokal
föreningar är, tillsammans med de fackligt 
förtroendevalda, ryggraden i verksam
heten. Våra förtroendevalda barnmorskor 
har stor betydelse när det kommer till allt 
som kan stöka till det – eller vara positivt  
– för den enskilda barnmorskan. Arbets
miljö, arbetstider, lön och utvecklingen 
framåt som exempel. 

Aktivera dig i lokalföreningen där du bor 
och var en del av gänget. Det är positivt och 
stärkande för kåren och för vår profession. 

• Men ljuset återvänder och därmed mer 
 energi. Trots kylan är det positivt och gläd
jande för humöret att jag är på besök hos 
Gotlands Barnmorskeförening. 30  anmälda 
(det är många här!) till medlemsmötet,  
mat och prat om lön, underbemanning och 
 professionella utmaningar med en befolk
ning där de psykosociala behoven kan vara 
stora. De gravida är många gånger unga, 
många röker och är överviktiga. Samtidigt 
beskriver barnmorskorna på mottagningen 
att de har så många rikt linjer att ta hänsyn 
till och så många register att fylla i. 

Hur blev det så att vi får leta efter det 
 friska, för att utesluta det sjuka? Borde inte 
 andra personalkategorier kunna stötta 
barnmorskorna i delar av det administrativa 
arbetet? På Folkhälsomyndigheten disku
teras att barnmorskor i högre utsträckning 
skulle kunna vaccinera mot fler sjukdomar 
i samband med graviditetskontrollerna.
Erbjuda vaccin mot covid, kikhosta, influ
ensa och HPV. Hur ska tiden räcka till?

Jag och flera av mina styrelsekamrater bru
kar resa runt till våra lokalföreningar.  
Det är oerhört lärorikt och peppar oss i vårt 
 arbete. Samtidigt är det nyttigt att förstå 
hur olika villkoren kan se ut, både för barn
morskor men också dem vi tar hand om. 

  ORDFÖRANDE HAR ORDET  

EVA NORDLUND  
FÖRBUNDSORDFÖRANDE
eva.nordlund@barnmorskeforbundet.se

Ryggraden i verksamheten
Välkomna till årets första nummer av vår tidning, Jordemodern. Alla är 
intensivt igång med arbetet och det är en bra bit kvar till sommar-
semestern. Där jag befinner mig kan jag titta ut mot tegeltaken och se 
fiskmåsarna sitta på taknocken och kura i rå kyla och snöblandat regn. 
Inte särskilt mysigt. 

Vi måste hålla ihop i tider av övermedika
lisering, ”riktlinjesinflation” och ständiga 
hot om uppgiftsväxling från barnmorskor 
till andra yrkesgrupper. 

Till sist vill jag be er att berätta för era 
barnmorskestudenter om vilken kunskaps
bas som Svenska Barnmorskeförbundets 
olika aktiviteter utgör. Ett bibliotek av kun
skap med hemsidan, BARNMORSKAN.SE 
med intressanta artiklar och Profes sionellt 
barnmorskeforum via Zoom där alla barn
morskor och studenter är välkomna att 
 delta. Konferensen Reproduktiv  hälsa har 
alltid ett särskilt studentpris och i år 
 kommer vi att lotta ut gratis ”konferens
biljetter” till några studenter. 

Nu tar vi tag i våren 2023 och jobbar på. 
Ta hand om er och glöm aldrig vilken 
 oerhörd resurs ni är för alla medborgare i 
hela Sverige. 

Hej så länge!
Eva

Glesbygdens barnmorskor har sannerligen 
sina utmaningar och på en ö som Gotland 
kan löneutvecklingen paradoxalt nog 
 avstanna eftersom det inte finns så många 
 arbetsplatser att välja på. Ändå borde 
 motsatsen vara det självklara, att värna om 
de barnmorskor som finns och jobba med 
löner och arbetsvillkor! 
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Chefskonferens 2023
19–20 april 2023 Hotel J i Nacka, Stockholm
Mer info i Kalendarium barnmorskeforbundet.se

FULLSATT!
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