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Årets barnmorska 2018: Seri-stödcentret Kvinnokliniken, Helsingfors
Finlands Barnmorskeförbund ry har valt arbetsplatsen, Seri-stödcentret på Kvinnokliniken i
Helsingfors till årets barnmorska 2018. Valet offentliggörs på de nationella Barnmorskedagarna som
går av stapeln i Helsingfors 3-4.5.2018.
Seri-stödcentret undersöker, hjälper och vårdar personer som utsatts för sexuellt våld – en
barnmorska koordinerar vården
Finlands första Seri-stödcenter grundades på Kvinnokliniken i Helsingfors och öppnade dörrarna i maj
2017. I stödcentret vårdas kunderna i mångprofessionella team och i varje arbetsskift koordineras
kundernas vård av en barnmorska.
Bakgrunden till inrättandet av Seri-stödcentret är Europarådets konvention om förebyggande och
bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den s.k. Istanbulkonventionen). I Finland
trädde konventionen i kraft 2015. Konventionen förpliktar staten säkerställa att personer som utsatts
för sexuellt våld får de tjänster som är nödvändiga. Målsättningen är att grunda Seri-stödcenter
utöver den i Helsingfors också i andra kommuner, till en början i samband med
universitetssjukhusen. Pilotprojektet och utvecklingsarbetet som gjorts i Helsingfors har varit
ovärderligt och det fungerar som riktlinje för hela landet.
Institutet för hälsa och välfärd har med stöd av Social- och hälsovårdsministeriet, gjort ett intensivt
samarbete med HNS Kvinnoklinik, i planeringen och utvecklingen av den nya verksamheten i Finland.
Barnmorskorna har haft en nyckelroll i detta utvecklingsarbete. Deras erfarenheter och gedigna
kunskaper har legat som grund när man utvecklat omfattande vård till personer som utsatts för
sexuellt våld. Barnmorskorna har modigt och fördomsfritt hämtat sitt kunnande från
barnmorskearbetet vid bemötandet och vården av de här kunderna i en sårbar ställning. Seristödcentret och den positiva mottagande som ämnet fått har gett en allmänt utvecklad förståelse i
barnmorskearbetets bredd och i dess mångfaldiga komplexitet.
Att möta personer som utsatts för sexuellt våld kan kännas svårt för en anställd. Trots detta har
barnmorskorna flitigt orkat kämpa för offrens rättighet till god vård och uppföljning. Barnmorskornas
sätt att möta offren lugnt och med medkänsla har gett offren en känsla, att man kan överleva även
från ett så här svårt trauma. Barnmorskorna sköter offren med hela sitt hjärta.
Barnmorskan är sakkunnig inom den sexuella hälsan och kvinnans medvandrare i livets alla skeden,
även i kris. Att hjälpa och stöda kvinnan, att respektera integriteten, att hindra manipulation och våld
är centrala delar i barnmorskeyrket. Att förhindra sexuellt våld samt att möta och sköta offren är
ärenden som varje barnmorska borde bekanta sig med. De orädda barnmorskorna på Seristödcentret som fungerar som pionjärer inom vården av personer som utsatts för sexuellt våld,
förtjänar att få ett erkännande för sina insatser. Deras mångsidiga kunskap och mod hjälper även i de
svåraste situationerna vilket är exemplariskt.
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