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Yrkesetiske	  retningslinjer	  for	  jordmødre	  

	  

Forord	  til	  de	  norske	  retningslinjene	  
Den	  norske	  jordmorforenings	  (Dnjs)	  landsmøte	  vedtok	  i	  2005	  å	  slutte	  seg	  til	  International	  
Confederation	  of	  Midwives	  (ICM)’s	  «International	  Code	  of	  Ethics	  for	  Midwives».	  
Retningslinjene	  er	  oversatt	  til	  norsk	  av	  Faglig	  etisk	  utvalg	  i	  Dnj	  og	  tilgjengelig	  på	  
www.jordmorforeningen.no	  

Innledning	  
International	  Confederation	  of	  Midwives	  (ICM)’s	  mål	  er	  å	  forbedre	  standarden	  på	  den	  
omsorg	  som	  gis	  til	  kvinner,	  spedbarn	  og	  familier	  overalt	  i	  verden	  gjennom	  utvikling,	  
utdanning	  og	  	  hensiktsmessig	  bruk	  av	  den	  profesjonelle	  jordmoren.	  I	  tråd	  med	  dette	  målet	  
har	  ICM	  presentert	  disse	  retningslinjene	  for	  å	  veilede	  jordmoren	  i	  sin	  utdannelse,	  
yrkesutøvelse	  og	  forskning.	  Retningslinjene	  anerkjenner	  kvinner	  som	  personer	  med	  
menneskerettigheter,	  og	  søker	  likhet	  for	  alle	  mennesker	  med	  en	  rettmessig	  tilgang	  til	  
helseomsorg.	  De	  er	  basert	  på	  gjensidige	  relasjoner	  preget	  av	  respekt,	  tillit	  og	  verdighet	  for	  
alle	  samfunnsmedlemmer.	  

Retningslinjene	  tar	  opp	  det	  etiske	  mandat	  i	  samsvar	  med	  jordmors	  profesjonelle	  
yrkesutøvelse,	  den	  internasjonale	  definisjon	  av	  jordmor	  og	  ICM’s	  standard	  for	  å	  fremme	  
helse	  og	  velvære	  til	  kvinner	  og	  nyfødte	  i	  familiene	  og	  i	  samfunnet.	  Omsorgen	  kan	  omfatte	  
kvinnens	  reproduktive	  livssyklus	  gjennom	  hele	  livet.	  Retningslinjene	  omfatter	  hvordan	  
jordmødre	  forholder	  seg	  til	  andre,	  hvordan	  de	  praktiserer	  jordmorfaget,	  hvordan	  de	  
overholder	  det	  profesjonelle	  ansvaret	  og	  plikter,	  og	  hvordan	  de	  arbeider	  for	  å	  sikre	  
profesjonens	  jordmorfaglige	  integritet.	  	  

 

	    

 
 

	  
	    



DEN NORSKE JORDMORFORENING 
TILSLUTTET: NORDISK JORDMORFORBUND  ♦   DET INTERNASJONALE JORDMORFORBUNDET (ICM) 

 
Side	  2	  av	  4	  

	  

Retningslinjene	  
 

I: Relasjoner i jordmortjenesten 

a) Jordmødre jobber med den enkelte kvinne i et partnerskap der de deler relevant 
informasjon. Relasjonen mellom jordmor og kvinne vektlegger brukermedvirkning, 
informert valg og informert samtykke. Jordmødre respekterer en kvinnes rett til 
informert valg og arbeider for at kvinnen godtar ansvaret for utfallene av sine egne 
valg. 

b) Jordmødre støtter kvinners og familiers rett til å delta aktivt i beslutninger vedrørende 
egen omsorg. 

c) Jordmødre myndiggjør kvinner til å snakke for seg selv om spørsmål som berører 
kvinners og deres familiers helse i egen kultur / samfunn (empowerment). 

d) Jordmødre arbeider, i fellesskap med kvinner, med politiske og bevilgende 
myndigheter for å definere kvinners behov for helsetjenester og for å sørge for at 
ressursene blir rettferdig fordelt med hensyn til prioriteringer og tilgjengelighet. 

e) Jordmødre støtter og hjelper hverandre i sine profesjonelle roller og gir aktiv mening 
til sin egen og andres følelse av egenverd. 

f) Jordmødre samarbeider med annet helsepersonell og konsulterer og henviser om 
nødvendig når kvinnens omsorgsbehov overstiger jordmorens kompetanse. 

g) Jordmødre erkjenner menneskenes gjensidige avhengighet innenfor sitt arbeidsområde 
og søker aktivt å løse konflikter som kan oppstå. 

h) Jordmoren har forpliktelser over for seg selv som en person med moralverdi, inkludert 
forpliktelser om moralsk selvrespekt og bevaring av integritet. 
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II: Utøvelse av jordmorfaget 

a. Jordmødre yter omsorg for alle kvinner og for familier som venter eller har fått barn. 
Omsorgen ytes med respekt for kulturelt mangfold. Jordmødre jobber også samtidig 
for å fjerne skadelige skikker innenfor kulturene.	   

b. Jordmødre oppmuntrer en minsteforventning om at ingen kvinner skal bli skadet på 
grunn av reproduksjon.  

c. Jordmødre ivaretar en trygg jordmorfaglig praksis i alle miljøer og kulturer ved å 
jobbe kunnskapsbasert og profesjonelt.  

d. Jordmødre ivaretar de psykologiske, fysiske, emosjonelle og åndelige behovene til 
kvinnene når de søker helsetjeneste, uavhengig av deres livssituasjon (ikke-
diskriminerende). 

e. Jordmødre opptrer som effektive rollemodeller i helsefremming for kvinner gjennom 
hele deres livssyklus, for familier og for annet helsepersonell. 

f. Jordmødre søker aktivt personlig, intellektuell og profesjonell vekst gjennom hele sin 
jordmorkarriere. Jordmødre integrerer denne veksten i sin fagutøvelse. 

 

III: Jordmødres faglige ansvar 

a) Jordmødre behandler informasjon om klienter konfidensielt av hensyn til personvernet 
og bruker sin dømmekraft når hun/han deler denne informasjonen med andre. 

b) Jordmødre er ansvarlige for sine beslutninger og handlinger og er ansvarlige for de 
relaterte utfallene i deres omsorg for kvinner. 

c) Jordmødre kan reservere seg mot å delta i aktiviteter som de har sterke etiske 
motforestillinger mot. Vektleggingen av individuell samvittighet bør imidlertid ikke 
frata kvinner deres nødvendige helsetjenester. 

d) Jordmødre som reserverer seg mot en aktivitet av etiske grunner sørger for henvisning 
til annen behandler som kan gi kvinnen ønsket helsehjelp. 

e) Jordmødre forstår de uheldige konsekvensene som brudd på etiske regler og 
menneskerettigheter har for helsen til kvinner og spedbarn. Jordmødre arbeider for å 
fjerne disse overtredelsene. 

f) Jordmødre deltar i utviklingen og iverksettingen av helsepolitikk som fremmer helsen 
til alle kvinner og for familien som skal ha eller har fått barn. 
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IV: Kunnskaps- og praksisutvikling i jordmorfaget 

a) Jordmødre må sikre at kunnskapsutviklingen av jordmorfaget er basert på aktiviteter 
som beskytter kvinners rettigheter som mennesker. 

b) Jordmødre utvikler og deler kunnskaper i jordmorfaget gjennom en rekke forskjellige 
prosesser, for eksempel forskning og evaluering. 

c) Jordmødre deltar i den formelle utdannelsen av jordmorstudenter og jordmødre. 

	  

	  

ICM’s	  «International	  Code	  of	  Ethics	  for	  Midwives»	  	  

2008:	  Godkjent	  ved	  Glasgow	  International	  Council	  meeting	  	  

2014:	  Revidert	  og	  godkjent	  ved	  Prague	  Council	  meeting	  

2020:	  Neste	  revidering	  planlagt	  


