
Som internationell medlem kommer du: 

 

 Bli ansluten till världens största förening 

för feto-maternell medicin 

 Delta i ett av världens mest evidens-

baserade forskningsmöte om graviditet  

-  The Pregnancy Meeting 

 Få tillgång till  SMFMs nätverk online         

 Ta del av den senaste och mest aktuella 

kliniska och grundforskningen rörande 

graviditetskomplikationer 

 Få information om föredrag inom  

obstetrik av internationella experter 

 Ha fri tillgång till dussintals riktlinjer och 

artiklar om graviditetsrelaterade ämnen 

 Delta i internationella bistånds-

verksamheter 

 Få prenumeration på SMFMs nyhetsbrev    

och the American Journal of Obstetrics 

and Gynecologists, samt andra tidskrifter 

och publikationer  

 Ha rätt att genom din röst påverka 

företag och ledande poster inom SMFMs 

kommittéer, såsom dess styrelse 

 Få lägre avgift vid deltagande på 

SMFMs årliga möte 

 Få 50% rabatt på medlemsavgiften!  

409 12th Street, SW 

Washington, DC 20024 

Telefon: +1 202.863.2476 

Fax: +1 202.554.1132 

Email: smfm@smfm.org  

Scanna denna kod med din smartphone 

och bli en internationell medlem 

Svensk representant för SMFM: 

Professor Bo Jacobsson 

Avdelningen för Obstetrik och gynekologi 

Sahlgrenska Universitetsjukhuset/Östra 

416 85 Göteborg 

Telefon: +46 705 600 162. 

Email: bo.jacobsson@obgyn.gu.se  

Medlemsskap 

Internationellt medlemsskap 



The Society for Maternal-Fetal  

Medicine strävar efter att vara en 

dynamisk och professionell förening.  

 

Vi värdesätter och välkomnar 

medlemmar från hela världen.  

 

Din delaktighet kommer att forma 

föreningens arbete då vi fortsätter 

att växa och expandera globalt.  

Om The Society for  

Maternal-Fetal Medicine  

SMFM är en förening för läkare och 

forskare som fokuserar på att positivt 

påverka graviditetsutfall och perinatalt 

barnutfall. 

Vårt uppdrag 

Vi arbetar med att förbättra resultat  

för mödra– och barnutfall, höja  

standarder för förebyggande, diagnos 

och behandling av feto-maternella  

sjukdomar genom: 

 Stöd för kliniskt användande av  

läkemedel i feto-maternell medicin 

 Forskning  

 Utbildning/praktisk träning 

 Främjande arbete genom spridande 

av information och kunskap 

 Medicinskt ledarskap inom  

hälsosektorn 

Vår vision 

Att på global nivå främja kvinnor och 

barns hälsa genom att jobba med 

mödravård, forskning, främjande arbete 

och utbildning. 

GÅ MED I SMFM! 

För att bli en internationell memlem I SMFM, 

ansök direkt eller ladda ner medlemsansökan på 

www.smfm.org/what-is-the-society/about-membership  

 

Frågor? 

Kontakta oss på +1 202.863.2476  

eller smfm@smfm.org  

Vår svenska representant Bo Jacobsson  

+46 705 600 162 eller bo.jacobsson@obgyn.gu.se  


