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allt Mer ForSkninG 
visar nämligen att föräl
drars hälsa och livsstil 
redan innan befruktning 
kan påverka fostrets ut
veckling i livmodern – 
och även barnets hälsa i 
vuxen ålder.

tanken svindlar när 
man börjar fundera på 
att i princip allt i vår om

givande miljö (från kemikalier i kläder, kas
sakvitton och plaster, till sjukvård, arbetsmiljö 
och bostäder) kan få positiva och negativa ef
fekter – inte bara för vår egen, utan även för 
kommande generationers hälsa. fenomenet 
förklaras bland annat av så kallade epigenetiska 
mekanismer – det vill säga förändringar som 
uppstår i vår genprogrammering. till exempel 
att en kvinna som röker kan föra vidare anlag 
för infertilitet till kommande generationer  

eller att dåliga kostvanor kan leda till att fram
tida avkommor utvecklar hjärtkärlsjukdo
mar, högt blodtryck, typ 2 diabetes… 

ju friskare vi är innan vi blir gravida, desto 
större är alltså chanserna för god hälsa hos 
våra framtida barn. i sverige saknas tydliga 
hälsorekommendationer till dem som plane
rar graviditet. de få råd som finns är dess
utom svåra att hitta eftersom det inte finns 
något tydligt forum med samlad informa
tion. i usa däremot är Preconception health 
and care ett vedertaget begrepp och kvinnor 
uppmanas bland annat att göra så kallade 
”preconception check ups”. man kan också 
åka på hälsoläger och rena kroppen inför pla
nerad graviditet.

”Prekonceptionell” rådgivning föder frå
gor av etisk karaktär. vad händer när gravidi
teten alltmer utmålas som ett riskprojekt där 
kvinnans (för det handlar fortfarande mest 
om henne) primära uppgift blir att tillhanda
hålla den mest optimala miljön för eventuella 
framtida barn? 

barnmorskor i sverige bör axla rollen att 
ge prekonceptionell rådgivning till alla som 
önskar bli föräldrar. förutsatt att vi också lär 
oss balansera informationen till blivande för
äldrar på ett klokt och omdömesgillt sätt. 
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Pre-konceptionsrådgivning  
– ett ”nytt” begrepp inom reproduktiv hälsa?

08

”Preconception health and care”, som 
detta temanummer handlar om, är ett 
vedertaget interna tionellt begrepp – som 
fortfarande saknar motsvarighet på sven-
ska. det handlar om hälsa och vård inför 
graviditet i syfte att optimera chanserna 
till en frisk graviditet och ett friskt foster. 

BiLder frÅn JoHner.se om ingeT annaT anges.
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Svenska barnmorskor som arbetar  
internationellt – ni är hjältar!

  ordFörande har ordet  

ingela Wiklund förbundsordförande

i JUni var JaG i MalaySia på möte med 
styrelsen för det internationella barnmorske
förbundet, iCm (international Confedera
tion of midwives) och efter det på en global 
konferens som heter ”Women deliver” och 
hölls i kula lumpur. denna konferens foku
serar på milleniemål 4 och 5, att minska 
barna och mödradödligheten i världen. det 
var tredje gången den anordnades och sedan 
den första konferensen i london 2007 har 
kvinnors rätt till utbildning och rätt till pre
ventivmedel och säker abort blivit teman 
som lockar barnmorskor, läkare, hälsoplane
rare, ekonomer och politiker från många län
der att delta. fyratusenfemhundra deltagare 
från hela världen deltog på årets konferens. 

särskilt lyfta fram de svenska barnmorskor 
som valt att arbeta utomlands i länder som 
bangladesh, nepal, sierra leone, uganda, 
tanzania, indien, bolivia och en massa an
dra länder som jag inte har plats att nämna 
här. svenska barnmorskor som kämpar 
för att dessa länder ska få tillgång till egna 
välutbildade barnmorskor genom att på
verka regeringar och regionala beslutsfat

tare. svenska barnmorskor som arbetar i fält 
under mycket svåra omständigheter ibland 
utan el och rent vatten och andra resurser. 
ni är alla hjältar!

jag är också stolt över att vara svensk i 
sammanhang som detta därför att den svens
ka staten genom sida gör en betydelsefull 
insats genom sitt ekonomiska och tekniska 
stöd till länder där nöden är som störst.

önskar en skön sommar
nästa nummer kommer i september

när man deltagit i möten som detta blir man 
uppmärksam på saker som till vardags tycks 
självklara, till exempel rätten till utbildning, 
människors lika värde, solidaritet och en 
rättvisare fördelning av världens resurser. 

under mina resor kan jag konstatera att 
gapet mellan fattiga och rika tycks öka i 
världen. trots att mer än 2,8 miljarder män
niskor, nära hälften av jordens befolkning, 
lever på mindre än två dollar per dag, tycks 
vissa människor vara mycket rika. Hur får 
man dessa välbärgade människor att ta ett 
större ansvar för att bidra till att minska 
effekterna av fattigdom i världen? nära en 
miljard människor är analfabeter och kom
mer därför inte ha en möjlighet att ta sig ur 
fattigdom. att vara flicka i denna värld är 
värst. ett barn av tio dör innan de fyller fem 
år – risken är markant större för flickor. fär
re flickor än pojkar får gå i skolan och missar 
därmed chansen till en framtid. det är inte 
ovanligt att flickor blir bortgifta när de själva 
bara är barn, med tidiga komplicerade gra
viditeter och svåra förlossningar som följd. 
de löper en stor risk att dö unga till följd 
av detta. att fattigdom slår särskilt hårt mot 
kvinnor, hänger samman med deras låga sta
tus i samhället och i familjen. i vissa länder 
är diskriminering mot kvinnor inskriven i 
landets lagar, i andra länder fortgår könsdis
krimineringen trots lagar som förbjuder det. 

det positiva är att det finns många män
niskor som arbetar för att på olika sätt ändra 
denna situation internationellt. jag vill 


