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IDEGRUNNLAG FOR 
JORDMORFORBUNDET NSF 

Jordmorforbundet NSF arbeider for å skape en fremtidsrettet jordmortjeneste som 
ivaretar kvinner i fertil alder, fosteret, barnet og familien. 
 
Jordmorforbundet NSF: 

 Er tydelig på hvilke kvalitetskrav som skal gjelde. 
 Vektlegger at jordmor utfører sitt arbeid i henhold til lover, forskrifter og 

retningslinjer. 
 Arbeider for at kommunene skal ha en god jordmortjeneste tilpasset lokale og 

individuelle behov.  
 Skal aktivt jobbe for at kvinner skal få en reell mulighet til å velge å gå til jordmor 

i svangerskapsomsorgen. 
 Slår fast at jordmor skal ha en sentral plass i forebyggende/helsefremmende 

arbeid, med spesiell vekt på familien, ungdom og kvinners seksuelle og 
reproduktive helse. 

 Arbeider for at kvinnen får et differensiert og individuelt tilpasset fødetilbud ved 
kvinneklinikk, fødeavdeling, fødestue eller i hjemmet.  

 Mener at jordmor er en viktig del av det tverrfaglige samarbeidet i helsetjenesten. 
 Er en pådriver for at jordmorstudiet skal bygge på en bachelorgrad i sykepleie og 

føre frem til en mastergrad på alle utdanningsinstitusjoner innenfor jordmorfag.  
 Er en pådriver for fagutvikling, forskning i eget fag og videre doktorgradsarbeid 
 Mener at jordmødre som arbeider med ultralyd skal ha godkjent utdanning. 

(REV) 
 Deltar i internasjonalt arbeid og er medlem av ICM (International Confederation 

of Midwives) og EMA (European Midwives Association) 
 Skal jobbe for at Jordmorforbundet NSF skal være et naturlig valg for 

jordmorstudenter og for nyutdannede jordmødre 
 Jobbe for en en-til-en omsorg i fødselen 
 Vil at jordmødre skal jobbe evidensbasert og støtter opp om jordmorforskning 

 
Jordmorforbundet NSF tilbyr: 

 Bistand ved faglige spørsmål 

 Årlige seminarer 

 Oppdaterte internettsider og et aktivt forbund på sosiale media 

 Eget fagblad 

Jordmorforbundet NSF skal: 
 Være pådriver i lønnsspørsmål, spesielt i forhold til egen stillingskode/lønn for 

kompetanse 
 Arbeide for aktiv rekruttering av nye medlemmer 
 Delta aktivt i Sentralt fagforum 
 Gi god og rask medlemsservice og bistå medlemmer ved arbeidssosiale spørsmål 


