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DEN NORDISKA BARNMORSKEKONGRESSEN, NJF 2022, SAMLAR BARNMORSKOR FRÅN HELA 

VÄRLDEN I HELSINGFORS 

 

 

Den nordiska barnmorskekongressen, NJF 2022, ordnas för 22. gången 4–6.5. i Helsingfors vid Marina Cong-

ress Center. I kongressen deltar över 500 barnmorskor och hälso- och sjukvårdspersonal från hela världen. 

Temat för kongressen “Barnmorskor som främjare av rättigheterna inom sexuell- och reproduktiv hälsa” besk-

river barnmorskornas breda arbetsområde som experter inom sexuell- och reproduktiv hälsa. Som kongressens 

beskyddare fungerar Helsingfors stads vice borgmästare inom området för undervisning och utbildning, Na-

sima Razmyar. Internationella barnmorskeförbundets (ICM) hälsning framförs av ordförande Franka Cadée. 

 

Kongressen innehåller nästan 200 presentationer, både muntliga presentationer och posterpresentationer, som 

framförs av forskare, utvecklare, lärare och ledare inom barnmorskearbete från de Nordiska länderna men 

också från länder utanför Skandinavien. Presentationerna berör teman som till exempel familjeplanering, vård 

av den födande kvinnan och hennes familj, sexuella rättigheter, barnmorskeutbildning samt tjänster inom möd-

ravård. Speciellt aktuella ämnen i den här kongressen är till exempel COVID-19 samt digitala tjänster inom 

barnmorskans arbete. Keynote föreläsare är Frances McConville (WHO), Hannakaisa Niela-Vilén (Åbo uni-

versitet), Mika Gissler (THL), Sari Räisänen (TAMK) och Leena Hannula (Metropolia).  

 

Kongressen ordnas av Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund ry, vars centrala uppgift är att ut-

veckla barnmorskeprofessionen, mödravården och gynekologin genom att öka barnmorskornas yrkesskick-

lighet och kunskaper, att stödja sammanhållningen i yrkeskåren och stärka barnmorskornas yrkesidentitet. NJF 

kongressen ordnas vart tredje år. I Finland ordnades kongressen senast år 2007. 
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