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10 GODE GRUNNER TIL Å VÆRE
MEDLEM I JORDMORFORBUNDET NSF
1. JORDMORFORBUNDET - FORDI STØRRELSEN TELLER
Jordmødre som organiserer seg i NSF, er med i ett av Norges største og mektigste fagforbund med over 100.000 medlemmer. Størrelsen gjør at vår fagorganisasjon har mulighet
til å arbeide profesjonelt. Det er ett demokratisk prinsipp at fagorganisasjoner med flest
medlemmer skal ha størst gjennomslagskraft. Dette viser seg blant annet i utdanningsspørsmålet. Vi har kjempet og nådd frem med et femårig masterløp for jordmødre, basert
på bachelorutdanningen vår i sykepleie. Dette vil sikre landets jordmødre en solid
utdanning, en bedre lønn og bidra til en god akademisk fagutvikling.

6. JORDMORFORBUNDET TILBYR SVÆRT LAV BOLIGLÅNSRENTE OG HAR
I TILLEGG RIMELIGE FORSIKRINGER
Uføreforsikringer er dyrt, og mange forbund velger den derfor bort. Jordmødre og sykepleiere har et arbeid som ofte er fysisk belastende, og risikoen for å bli arbeidsufør er større
for oss enn i mange andre yrker. Derfor er uføreforsikringen viktig for NSF, og medlemmene
får den som en del av grunnpakken vår. NSFs Forsikringskontor er førstevalget når du skal
forsikre noe da store organisasjoner får svært gode avtaler. Sjekk også ut NSFs bankavtale
med DNB, den gir deg svært lave boliglånsrenter.

2. JORDMORFORBUNDET HAR DET BESTE FAGTILBUDET FOR JORDMØDRE!
• Jordmorforbundet og NSF sørget for at vi fikk den første Jordmorboka på norsk, som 		
brukes på jordmorutdanningene i Norge. Den revideres nå og lanseres som App, som blir
gratis for de som allerede har kjøpt boka.
• Jordmorforbundet tilbyr våre nye medlemmer og nyutdannede jordmødre gratis Gyn
Zone e-læringsprogram som velkomstgave.
• NSF arrangerer svært mange spennende kurs og konferanser, og flere av dem er gratis for
deg som er medlem. NSF tilbyr våre medlemmer fire millioner til kurs- og konferansestøtte årlig. Det gjør det blant annet mulig å reise på internasjonale jordmorkongresser.
• NSF deler ut fem millioner til videreutdanning og mastergradsstipend i året til
medlemmer som søker om utdanningsstøtte. Les mer om dette på nsf.no. NSF har 		
bidratt med midler til forskning på jordmorfaget, og gir støtte til de vi mener fortjener
det, uavhengig av organisasjonstilhørighet. Det betyr at både jordmødre i NSF og DNJ
har fått økonomiske midler av oss.
• NSFs forskerstipend er for jordmødre og sykepleiere i forskerutdanning. NSF kan her bidra
med mer enn 100.000 kr for hvert enkelt medlem. Nytt av året er at det også kan søkes
om finansiering av utenlandsopphold og til innlegg på internasjonale konferanser,
seminarer og workshops, på disse midlene.
• Vi kan også tilby våre medlemmer med minimum mastergradskompetanse som arbeider
med ulike former for kunnskapsutvikling et skriveseminar på Lesvos i Hellas.
• Jordmorforbundet samarbeider med Tanum forlag og har fått på plass en ordning der
fagbøker kan kjøpes med en god rabattavtale for våre jordmorstudenter og jordmødre.
• Jordmødre som er medlem i NSF kan søke om godkjenning som klinisk spesialist i 		
jordmorfag. Vårt forbund anerkjenner en systematisk videreutvikling av kompetanse 		
gjennom praksis, veiledning, teoretiske studier og kurs. Godkjenningsordningen er et
gratis medlemsgode.

7. VÅR KONTINGENT ER BILLIGST.

3. JORDMORFORBUNDET HAR DET STØRSTE SEKRETARIATET OG BESTE
TILLITVALGTSSAPPARATET
Det er trygt å være medlem av Jordmorforbundet. NSF har to hundre heltidsansatte og
over tre tusen tillitsvalgte. De står til din disposisjon. Vi tilbyr deg gratis advokat og juristbistand ved behov. Våre advokater er noen av landets fremste på yrkesrett og skadeserstatning. Dette sikrer deg trygge arbeidsforhold. Jordmorforbundet har et velfungerende
landsstyre, og vi har lokalgruppeledere i alle fylker. I tillegg har vi plasstillitsvalgte på
arbeidsplassene. Som medlem har du i tillegg tilgang til alle våre Hovedtillitsvalgte (HTV),
Foretakstillitsvalgte (FTV) og fylkeskontor i NSF.
4. JORDMORFORBUNDET ER STORT SETT LØNNSLEDENDE FAGORGANISASJON FOR JORDMØDRE
Jordmorforbundet forhandler for jordmødrene både med sentrale og lokale lønnsforhandlinger. I ett stort forbund har vi store pengesummer å fordele og kan velge å satse
spesielt på enkelte grupper av våre medlemmer. Vi har fokus på å heve lønna til jordmødrene,
fordi utdanning skal lønne seg i NSF. Dette har ført til veldig gode lønnsoppgjør for våre
jordmødre som organiserer seg i NSF. NSF har også kjempet frem retten til 80 % lønn
under videreutdanning for jordmødre som utdanner seg gjennom helseforetakene.
5. JORDMORFORBUNDET VERNER OM DINE ARBEIDSTIDBESTEMMELSER
OG KJEMPER FOR Å BEVARE ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)
Jordmorforbundet firer ikke på tredje-hver-helg prinsippet eller på 12 timers vakter. Vi har
klart for oss hvor viktig muligheten til familieliv, sosialt liv, frihelgene og faglig forsvarlighet
er for våre medlemmer. Vårt forbund har et landsmøtevedtak på at vi ikke skal jobbe oftere
enn tredje hver helg. Vi tar i bruk de virkemidlene vi kan for å trygge våre arbeidsbetingelser,
og var den eneste fagorganisasjon for jordmødre som gikk ut i politisk streik for å bevare
Arbeidsmiljøloven.

8. STOR SLAGKFRAFT! MED NSF I RYGGEN HAR JORDMORFORBUNDET
STOR SERIØSITET OG TYNGDE
Med over 100.000 medlemmer og et stort og profesjonelt sekretariat får vi gjennomslag
for de store viktige sakene som gjelder jordmoryrket og utdanningen. NSF er også en del
av UNIO, som er landets nest største hovedorganisasjon. Akkurat som jordmødre i store
deler av verden mener vi å ha større påvirkning når vi står sammen i et større fellesskap,
sammen med jordmødre, spesialsykepleiere og sykepleiere. I tillegg til å være et stort og
slagkraftig nasjonalt fellesskap som er opptatt av helsetjenestens store og små spørsmål,
har Jordmorforbundet aktive lokallag i fylkene. Vi samarbeider tett med fagmiljøet! Sammen
med barnesykepleierne, helsesøstrene og legeforeningen diskuterer vi bredt, blant annet
i forkant av høringer. Det gir god tyngde når de store forbundene i fagmiljøet er samkjørt
med en felles strategi. Resultatene vi har oppnådd for jordmorfaget viser også dette.
9. ANDRE GUNSTIGE FORDELER VÅRE MEDLEMMER HAR GLEDE AV
Du får Jordmora tilsendt tre ganger i året. Jordmora er et fagblad som gir innsikt i ny
forskning og fagstoff. Her får du tips om hva som foregår innenfor faget både i innland
og ute i verden. Tidsskriftet Sykepleien kommer med 12 utgivelser i året og består av et
magasin, en utvidet utgave for nettbrett/mobil. Du får også Håndbok for jordmødre, en
almanakk og et praktisk oppslagsverk i en ellers travel arbeidshverdag. Fordelsbutikken
vår er NSFs egen nettbutikk som inneholder et stort utvalg medlemsprodukter til svært
gunstige priser.
9. VI ER AKTIVE DER ALLE ANDRE ER! DU FINNER JORDMORFORBUNDET
NSF PÅ SOSIALE MEDIER
Vi har et nytt og flott design på våre nettsider, jordmorforbundet.no. Lik oss gjerne på
Facebook, Twitter og Instagram! Der legger vi regelmessig ut nytt fagstoff.
10. NSFS MEDLEMMER FÅR EN REKKE FIRMARABATTER OG BILLIGE
HOTELLAVTALER, SE NSF.NO FOR MER INFO
Vi i Jordmorforbundet tilstreber samarbeid med våre jordmorkollegaer i Dnj. Jordmorforbundet arbeider også for at landets jordmødre fusjonerer seg til felles fagorganisasjon
for jordmødre, sammen står vi sterkere. NSF er på vei til å lykkes stort med Jordmorsatsingen.
Jordmorforbundet NSF har hatt en formidabel medlemsvekst på hele 28 prosent det siste
året. Nå velger 40 prosent av de yrkesaktive jordmødrene i landet å organisere seg i NSF.
Dette er et tydelig signal om at jordmødrene i landet ønsker å styrke den mest innflytelsesrike fagorganisasjonen for jordmødre i landet. Våre medlemmer har også en høyere
lønnsvekst i gjennomsnitt enn andre jordmødre. Jordmorforbundet har tett kontakt med
helsemyndighetene og sentrale politikere. Vi har en synlig og tydelig politikk i fagmiljøet
og i media.

TA GJERNE DEL I VÅRT AKTIVE FELLESSKAP!
Med vennlig hilsen

Hanne Schjelderup-Eriksen
Leder Jordmorforbundet NSF

