
 

 

Interpellation till Regionråd Kenneth Backgård om barnmorskors kompetens och arbetsmiljö 

Arbetsmiljön för barnmorskor, både på sjukhus och inom primärvård, blir allt mer ansträngd. Särskild 

lönesatsning har genomförts men bara nått barnmorskor på sjukhus, utan effekt för barnmorskor 

inom primärvård. Dessutom utan att kunna förhindra att barnmorskor fortsätter att säga upp sig. Vi 

måste arbeta mer för att förbättra den arbetsmiljö som barnmorskor upplever och uppvärdera deras 

kompetens.  

Barnmorskor, särskilt inom primärvården, utför redan uppgifter som traditionellt utförs av läkare. Till 

exempel gynekologiska undersökningar inför remisser och undersökningar inför behandling av 

klimakteriebesvär. Men oftast utan att få någon särskild ersättning för det trots att det faktiskt 

handlar om en uppgiftsväxling. 

Mödravård inom primärvården är den del av vården som kvinnor under sin graviditet har tätast 

kontakt med. I bästa fall med en och samma barnmorska som följer de under hela graviditeten. Att 

uppgiftsväxla inom mödravården skulle stärka upp den vård som gravida kvinnor får och minska på 

resor, då t ex ultraljudsundersökningar skulle kunna utföras på hälsocentraler. Det skulle också kunna 

bidra till en ökad trygghet under graviditeten som kan förbättra upplevelsen även under 

förlossningen.  

Att ta tillvara på barnmorskors kompetens är av största vikt för den nära vården och 

förlossningsvården och de kan redan idag utföra ett antal arbetsuppgifter som traditionellt utförts av 

läkare. Vid en uppgiftsväxling ska den yrkesgrupp som får en ny arbetsuppgift kompenseras för detta 

lönemässigt, samt ges möjlighet att fortbildas inom den nya uppgiften. 

Med anledning av detta frågar jag Regionråd Kenneth Backgård följande: 

- Hur ser uppgiftsväxlingen för barnmorskor ut idag, sett till löneersättning och 

kompetensutbildning? 

- Kan du tänka dig att uppgiftsväxla även mellan sjukhus och primärvård för att stärka upp 

mödravården nära den gravida? 

- Hur ser det generella arbetet för att förbättra barnmorskors arbetsmiljö ut, både inom 

förlossningsvården och inom primärvården? 

 

……………………………………………… 

Linda Jonsson 

Vänsterpartiets regiongrupp 

 


