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Grattis på internationella Barnmorskedagen!
Den 5 maj firar världens alla barnmorskor den internationella barnmorskedagen. Årets tema är Midwives, Mothers & Families. Partners for life!
I believe in partnership #IDM2017 #midwives4all!
I Sverige har vi haft
utbildade barnmorskor
i århundraden – Barnmorskeväsendet. Det är
den väg vi valt. Den
utbildade legitimerade
barnmorskan som
numera arbetar inom
hela vårdkedjan mödra-, förlossnings- och
eftervård, men också med preventiv
medelsrådgivning och abortvård, på ungdomsmottagningar och med andra
verksamhetsområden inom sexuell och
reproduktiv hälso- och sjukvård. Det är
den modell vi har erfarenhet av och som
vi ska bygga vidare på. Men barnmorskor
finns inte i alla länder.
Alla länder har inte heller
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ett barnmorskeförbund, och utan organisation – ingen
profession. Vi behöver ett eget yrkesförbund, en professionsorganisation för barnmorskor som kan utveckla och driva på
för att stärka barnmorskan som yrkeskår
och främja barnmorskans professionella
utveckling. För barnmorskor behövs och
gör skillnad i världen – det vet alla nu.
Barnmorskor är livsviktiga.

Utbildade barnmorskor med eget kompetens- och verksamhetsområde, är en utvärderad modell som lanseras internationellt
för att förbättra mödrars och barns hälsa
så att världen kan uppnå de globala
utvecklingsmålen 2030 och sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter för alla.
Barnmorskefrågan är också en kvinnofråga.
Den handlar om hälsa och jämställdhet.
Det går inte att byta ut en barnmorska.
Barnmorskan och hens kompetens behövs
för att trygga en god, säker och tillgänglig
vård för alla i samband med graviditet och
barnafödande – nu och i framtiden.
#IDM2017 Barnmorskor,

mammor &
familjer. Ett partnerskap för livet!

Svenska Barnmorskeförbundet den
professionella sammanslutningen för landets
barnmorskor och barnmorskestuderande.
Barnmorskeförbundet är en professions
organisation – ett yrkesförbund för barnmorskor.
Den internationella barnmorskeorganisationen
heter International Confederation of Midwives
(ICM). www.internationalmidwives.org
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Anna af Ugglas

Det är förbluffande att barnmorskans profession, trots att yrket utan tvekan
är världens äldsta, fortfarande är globalt ifrågasatt, nedvärderad och tystad.
Trots växande och mycket tydlig evidens på hur livsviktigt det är för alla
kvinnor att ha tillgång till en barnmorska under sina reproduktiva år, kämpar
barnmorskor i alla länder – även i Sverige – för att kunna arbeta på ett sätt
som vi idag vet är en rättighet och det bästa för alla kvinnor. Kampen pågår
både för kvinnors och barns överlevnad och för att få in ett rättighets- och
kvalitetsperspektiv i vården.
Sedan sex år har jag arbetat på UNFPA,
FN:s Befolkningsfond, först i Bangladesh
och sedan i Laos. Trots att länderna skiljer
sig åt har frågeställningarna och utmaningarna – men också framgångarna – i stort sett
varit desamma.
Bangladesh har med sin enorma befolkningsmängd, pragmatiska inställning och
politisk turbulens lyckats etablera en yrkeskår av barnmorskor baserat på en kursplan
som följer internationell standard (ICM),
ökat gruppen av kompetenta barnmorske
lärare och övertygat regeringen om att skapa
allt fler tjänster för barnmorskor i vårdsystemet. Även i Laos, ett glesbefolkat land vars
utmaningar består av bristande infrastruktur
och minoritetsgrupper med stora språk- och
kulturutmaningar, sker stora framsteg mot
en självständig yrkesgrupp.
Inget av de två länderna hade tills för drygt
tio år sedan utbildade barnmorskor. Det blev
därför millenniemålen och den höga mödradödligheten som drev diskussionen och påverkansarbetet med starkt stöd från Sverige
till att båda ländernas regeringar åtog sig att
genom utbildning och tjänstetillsättning nå
ett mål om 3000 barnmorskor (Bangladesh)
respektive 1500 (Laos) till 2015. Löften som
blev startskott för de nationella barnmorskeprogram som sedan utvecklades och ledde
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Regeringarnas löften startade
utvecklingen av nationella
strategier för hur barnmorskekåren
skulle verka, hur barnmorskorna skulle
utbildas, var och hur de skulle arbeta
och vilka lagar och förordningar som
skulle reglera professionen.
till att båda länderna förra året kunde fira att
de lyckats nå sina mål.
Utan dessa ansvarsfyllda åtaganden hade
utvecklingen av barnmorskeprofessionen inte fått den skjuts och erkännande som följde
med regeringarnas mål. Regeringarnas löften
startade utvecklingen av nationella strategier
för hur barnmorskekåren skulle verka, hur
barnmorskorna skulle utbildas, var och hur
de skulle arbeta och vilka lagar och förordningar som skulle reglera professionen.
I båda länderna har även barnmorskeförbund startat som del av strategierna.
inom hälsooch sjukvård tar lång tid – det är investeringar som tar decennier och vi kommer
inte att se resultat förrän om många år.
Det har dock redan skett enorma framsteg
under de drygt tio år som gått.

Att etablera en ny profession
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VÄRLDENS KVINNOR BEHÖVER KOMPETENTA BARNMORSKOR

Rättighetsperspektivet och kvinnors rätt till en respektfull vård har tidigare
inte varit på den globala agendan, men nu börjar man äntligen prata om
hur kvinnor blir bemötta och kvinnors röst i hur och var de vill föda bli allt tydligare.
De första initiativen handlade om siffror
– antal barnmorskor. Nu har diskussionen
gått över till att handla om kvaliteten på
barnmorskornas utbildning och arbete, om
kvinnors rätt till kompetenta, motiverade
och reglerade barnmorskor. Rättighetspers
pektivet och kvinnors rätt till en respektfull
vård har tidigare inte varit på den globala
agendan, men nu börjar man äntligen prata
om hur kvinnor blir bemötta och kvinnors
röst i hur och var de vill föda blir allt tydligare. Rätten att helt enkelt bestämma över sin
kropp och födande får större plats.
Arbetet kring barnmorskeutvecklingen
bygger till stor del på de globala dokument
och evidens som kommit under sista åren.

The Lancet Series Midwifery och State of
the World’s Midwifery (2014) har spelat en
stor roll i utformningen av barnmorskeprogrammen för FN och många länder. Likaså
de standards som ICM och WHO produ
cerat, speciellt WHO Midwifery Educator
Core Competencies (2014) som statuerar
den kompetens som barnmorskelärarna behöver för att höja och nå kvaliteten på
utbildningen. I båda länderna har lärarnas
brist på kunskap och klinisk erfarenhet varit
en stor utmaning och internationellt sam
arbete har varit en av flera lösningar för att
öka denna kompetens. I Bangladesh utbildas numera en grupp lärare genom ett samarbete med Högskolan i Dalarna och i Laos
etablerades ett South South Cooperation
med ett universitet i Thailand.
går i huvudsak ut på
att samarbeta med regeringar. Mitt arbete
som sakkunnig barnmorska på UNFPA har
därför mestadels inneburit att vara rådgivare,
baserat på de styrdokument och den evidens
som finns, och därefter stödja regeringarna
i att implementera de nationella barnmorskeprogrammen tillsammans med partners.
Andra organisationer och givare, både kol
legor inom FN såsom WHO men även väl
görenhetsorganisationer, spelar en stor roll
och det är viktigt att vi alla samarbetar
mot samma mål. Något som är lättare sagt
än gjort. Politik och prestige gör att alla vill
se snabba resultat, vilket ofta utmanar samar
betet med regeringen.

FN:s utvecklingsarbete
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Nu har världen gått in en ny era med
de globala Sustainable Development Goals,
SDG:s, där tillgång till kompetenta barnmorskor spelar en oerhört viktig roll för
många av de 17 målen. Att kvinnor har tillgång till en barnmorska är avgörande för
målen år 2030. Regeringar har gjort nya åtaganden och det är viktigt att utvecklingen
fortsätter. FN, andra organisationer och givare måste därför fortsätta samarbeta för att
bibehålla och fullfölja det arbete som pågår.
Tyvärr arbetar vi alltmer i motvind.
Det är ont om pengar, sakkunniga och
den politiska vinden blåser inte till barnmorskans fördel. Vetskapen om hur viktigt barnmorskeengagemanget är även i exempelvis
preventivmedels- och fistulaprogram måste
till för att det ska bli förändring. Det finns
enormt mycket att göra för barnmorskor
inom många andra områden än graviditetsoch förlossningsvården.

Trots att jag under så många år lobbat och
arbetat för barnmorskor, i framför allt Laos
och Bangladesh, ser jag att Sverige går bakåt
med den kompetensflykt och dränering av
barnmorskor som pågår.
Sverige ses utan tvekan som föregångsland
när det gäller barnmorskeprofessionen, och
våra politiker har ett stort ansvar för att vi
barnmorskor ska kunna arbeta och utvecklas
kontinuerligt utifrån evidens och för kvinnors bästa. Att investera i en stark barnmorskeprofession i ett väl fungerande sjukvårdssystem är den bästa investeringen ett land
kan göra.
Inget land (inte ens Sverige) har råd att
inte ha en stark yrkeskår av barnmorskor.
Därför måste vi göra våra röster ännu star
kare – för barnmorskor och för kvinnor.

Anna af Ugglas
Barnmorska
Midwife, Technical Specialist
Midwifery
a.af.ugglas@gmail.com
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Jerker Liljestrand

Hur går det för världens mödrar
och nyfödda barn?

Under 5 mortality, global

Millenniemålen som beslöts av samtliga länder vid FN i New York i
september år 2000 hade som mål att till 2015 minska mödradödligheten
i världen med 75 procent och femårsdödligheten för barn med två tredje
delar. Allt med utgångspunkt i 1990 års nivåer.
Hur långt nådde då världen till slutet av 2015?

Jo, mödradödligheten reducerades med 44
procent – inte 75. Femårsdödligheten minskade från 107 till 43 per 1000 levande födda,
alltså med 60 procent – inte 66. Framgång
eller misslyckande – låt oss se vad som ligger
bakom minskningen.
Om vi först blickar bakåt kan vi väldigt
kort sammanfatta mödrahälsostrategier för
fattiga länder på 1960-talet med en tro på
vidareutbildning av ”traditional birth attendants”, en strategi som av olika skäl inte visade sig särskilt effektiv. Under 70- och
80-talen fanns i stället en övertro på att förebyggande mödrahälsovård, ”antenatal care”,
i sig skulle kunna hjälpa till att selektera ut
de kvinnor som behövde professionell hjälp
under förlossning, medan övriga kvinnor
skulle kunna föda hemma. Denna strategi
fungerade inte heller, framför allt därför att
en stor andel av förlossningskomplikationer
uppstår utan någon förvarning i form av
anamnestiska riskfaktorer.

Märkligt nog fanns under
dessa årtionden inga
realistiska siffror på mödradödligheten i världen.
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Märkligt nog fanns under dessa årtionden
inga realistiska siffror på mödradödligheten
i världen. När man i hälsopolitiska sammanhang talade om ”MCH” (maternal and
child health) var det i huvudsak barns hälsa
man fokuserade på. Och då med tonvikt på
äldre barn, inte i första hand nyfödda. Och
där gjordes stora framsteg. Med hjälp av
bland annat vaccinationsprogram, bättre
vatten, kvinnors utbildning, oral rehydrering
och bättre vägar och kommunikationer,
halverades dödligheten för barn under fem
år i världen under åren 1960–1990, från
217/1000 levande födda till 108/1000
levande födda. (Se Figur 1, där också nästa
halvering, 1990–2015, framgår.)
Vid denna tidpunkt visste man dock
väldigt lite om nationella nivåer för mödradödlighet. I många länder fanns inga regi
ster över mödradödsfall, och ofta var registren mycket ofullständiga.
År 1985 publicerade därför Alan Rosenfield och Deborah Maine sin epokgörande
artikel ”Where is the ”M” in MCH?” (1) och
två år senare hölls den första globala kon
ferensen om Safe Motherhood i Nairobi.
Därefter har vi sett ökande satsningar på
mödrars (och nyföddas) hälsa, bättre strategiutveckling och regelbundna estimat av nivåerna på mödradödlighet i olika länder (2).
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Fig.1. Nedgången i barns dödlighet under 5 år, 1960–2015.
Från UNICEF, State of the World’s Children.

Fig 2 Mödradödligheten i världen 1990–2015. Efter år 2000 har mödradödligheten fallit
snabbare än under 1990-talet. Osäkerheten i siffrorna är dock betydande. WHO, 2015.
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HUR GÅR DET FÖR VÄRLDENS MÖDRAR OCH NYFÖDDA BARN?

För den som har varit med om ett mödradödsfall – en kvinna som
dör i ens armar är något man aldrig glömmer – är det en framgång
att kvinnor i snabbt ökande grad väljer att föda med en barnmorska eller
sjuksköterska på närmaste hälsocentral eller sjukhus.

Kliniskt sker också framsteg. Vi är bättre på att behandla livshotande
efterblödning, också på primärhälsovårdsnivå – tänk misoprostol,
antishockdräkt och ballongtamponad. I ökande grad får barnmorskor använda
magnesiumsulfat mot svår preeklampsi och eklampsi.

Tack och lov inkluderades mödradödlighet
som ett Millenniemål, och satsningarna fortsätter nu mot SDG (Sustainable Development Goals), de globala hållbarhetsmålen,
för perioden 2015–2030.
Strategiutvecklingen innebar under 1990talet en spänning mellan de experter som
ansåg att man i första hand måste satsa på
Emergency Obstetric and Newborn Care
(EmONC), och dem som däremot ansåg att
man framför allt måste satsa på ”skilled birth
attendance” det vill säga i princip barnmorskestöd vid alla förlossningar.
I Sverige hade vi, som ett av få länder, erfarenhet av vilka resultat skilled birth attendance kunde ge. Under perioden 1860–
1890 föll mödradödligheten i Sverige från
drygt 700/100 000 levande födda till drygt
200/100 000 levande födda. Detta var visserligen med tillgång till instrumentell förlossning, men i en epok då varken antibio
tika, kejsarsnitt eller blodtransfusion var
uppfunna. Alltså skedde denna utveckling i
Sverige utan EmONC under de åren, men
som alla läsare av Jordemodern vet, med
hjälp av den svenska barnmorskekåren (3).
Men kunde man nu under 1990-talet råda
världens låginkomstländer, på basen av svenska erfarenheter från 1800-talet, att satsa på
barnmorskeutveckling i första hand? Behövdes inte EmONC också?
Vi valde att studera erfarenheter från länder med lite senare framgångar, i en epok där

Hur har det då gått?
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både penicillin, kejsarsnitt och blodtrans
fusioner fanns att tillgå – vi valde att studera
Sri Lanka och Malaysia. Omkring 1950 hade
båda dessa länder skyhög mödradödlighet.
Vad gjordes i dessa länder så framgångsrikt
att mödradödligheten snabbt föll, och fortsatte att falla årtionde efter årtionde?
Svaret var, kanske föga överraskande, att
man satsat både på ett barnmorskeväsende
och på Emergency Obstetric and Newborn
Care (även om det inte kallades så då). Samtidigt satsade man också på utbildning, särskilt
för flickor och kvinnor, och på vägbyggen,
vatten och sanitet (4).
Sedan år 2000 råder allmän enighet om att
vägen till färre mödradödsfall går över skolad
förlossningshjälp och tillgång till vård av
komplikationer, samt satsningar på utbildning, vatten och vägar/kommunikationer. I
de flesta länder innebär detta att man rekommenderar ”institutionsförlossning”, eftersom
det av effektivitetsskäl är svårt att tillhandahålla skolad förlossningshjälp vid hemförlossningar.

Idag fokuserar många
goda krafter och
investeringar på att förbättra
kvaliteten på förlossnings- och
nyföddhetsvården.
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Sedan millennieskiftet har andelen förlossningar på sjukhus eller vårdcentral (”health
center”) skjutit i höjden i en lång rad länder.
Man kan säga att en majoritet av världens
förlossningar sker på ett helt annat sätt än
för bara 25 år sedan, ”The ecology of human
birth has changed”. (5)
För den som har varit med om ett mödradödsfall – en kvinna som dör i ens armar är
något man aldrig glömmer – är det en framgång att kvinnor i snabbt ökande grad väljer
att föda med en barnmorska eller sjuksköterska på närmaste hälsocentral eller sjukhus.
Jag har svårt att se detta annat än som en stor
framgång. Bra vård i hemmet kan förebygga
många spädbarnsdödsfall, men utan skolad
personal på plats är det många mammor som
inte kan räddas när en stor blödning uppstår,
eller när barnet inte kan komma ut och det
är en dagsresa eller mer till närmaste sjukhus.
År 1990 skedde 57 procent av världens förlossningar med skolad hjälp. År 2013 var
motsvarande siffra 74 procent (5). Äntligen
går det framåt!
Den snabba ökningen av födande kvinnor
på institution skapar förstås nya utmaningar
i fattiga länder. Finns det sängplatser, läkemedel, rent vatten att tvätta händerna, elektriskt ljus, en kunnig barnmorska, och möjlighet att kalla på hjälp eller snabbt remittera
vid komplikation? För man statistik, så att
arbetslaget kan förbättra vården över tid?

TEMA INTERNATIONELLA BARNMORSKEDAGEN

Hur gör man så att fattiga kvinnor har råd att
komma? Hur ser man till att utbilda tillräckligt med barnmorskor, och försäkrar sig om
kvaliteten på dessa?
Idag fokuserar många goda krafter och
investeringar på att förbättra kvaliteten på
förlossnings- och nyföddhetsvården. Nu när
kvinnor kommer till vården, då måste vi kunna erbjuda bra hjälp där. Vägen dit är lång
och mycket arbete pågår. En del länder är
framgångsrika. Nio länder (Bhutan, Kambodja, Kap Verde, Iran, Laos, Maldiverna,
Mongoliet, Rwanda och Östtimor) lyckades
nå Millenniemål 5, alltså minska sin mödradödlighet med 75 procent från 1990 års nivå, och ytterligare 39 länder nådde en god
bit på väg.
Kliniskt sker också framsteg. Vi är bättre
på att behandla livshotande efterblödning,
också på primärhälsovårdsnivå – tänk misoprostol, antishockdräkt och ballongtamponad. I ökande grad får barnmorskor använda
magnesiumsulfat mot svår preeklampsi och
eklampsi. Födelsetalen faller i många länder
och med fallande barnadödlighet vill familjer ha färre barn.
Men mycket återstår att göra vad gäller
tillgången på preventivmedel i låginkomstländer. Medicinsk abort har särskilt för
många fattiga kvinnor blivit ett sätt att undvika farliga och osäkra aborter.
Nyföddhetsdödligheten utgör i dag, på
grund av fallande småbarnsdödlighet, en
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HUR GÅR DET FÖR VÄRLDENS MÖDRAR OCH NYFÖDDA BARN?

relativt sett ökande andel av barnadödlig
heten. Detta innebär att åtgärder för att
förbättra mödrars hälsa under graviditet,
förlossning och i puerperiet, står i centrum
för Hållbarhetsmålen, både för mödrars,
nyföddas och familjers överlevnad och
utveckling. Perioden för Millienniemålen,
1990–2015, har visat vägen för bättre
mödra- och nyföddhetshälsa. En ny global
fond för finansiering av reproduktiv och
barnahälsa har skapats, ”The Global Financing Facility”, och detta har god chans att
hjälpa till att accelerera utvecklingen.
Nu vet vi vad som behöver göras under det
närmaste årtiondet: Ännu bättre tillgång på
mödrahälsovård, inklusive preventivmedel,
och av bättre kvalitet. Skolad personal, barnmorskor och andra, står i centrum.

Jerker Liljestrand

Jerker Liljestrand är gynekolog-obstetriker och
docent i folkhälsovetenskap. Hans första
vikariat på en kvinnoklinik var i Eksjö 1972, och
därefter följde specialistutbildning i Västervik
(74–77) och Uppsala (1980–83).

Viktiga steg i rätt riktning

Under 1978–80 var han klinikchef vid
Kvinnokliniken i Beira, Mocambique, och där
också ansvarig för barnmorskeutbildning.
Under 1983–93 var han mödrahälsovårds
överläkare i Blekinge, och 1994–95 rektor för
hälsohögskolan i Karlskrona. Därefter arbetade
han med reproduktiv hälsa vid WHO, 1997–99,
och Världsbanken, 2000–2002.
Efter ett par år vid enheten för Socialmedicin
och Global hälsa vid Lunds universitet, arbetade
han med mödrahälsa i Kambodja 2008–2015.
Under de senaste 30 åren har han arbetat med
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i
20-talet länder. Han företräder nu mödra-nyföddhetsfrågor vid Bill & Melinda Gates Foundation.

Författaren ansvarar för artikeln, vars innehåll
inte nödvändigtvis stöds i alla delar av Gates
Foundation.

Senior Program Officer,
Maternal,
Newborn and Child Health,
Bill & Melinda Gates
Foundation, Seattle, USA
jerkerliljes@gmail.com

Sierra Leone är ett litet land i västra Afrika som sällan låter tala om sig.
Landet är för många förknippat med det blodiga inbördeskrig som
rasade under hela 1990-talet och nu senast genom ebola-epidemin som
drabbade landet hårt.

Referenser
1. Rosenfield A, Maine D (1985) Maternal mortality
– a neglected tragedy. Where is the M in MCH?
Lancet 13;2(8446):83-5.
2. WHO (2015) Maternal mortality estimates
1990–2015. www.who.int
3. Högberg U (2004) The decline in maternal mortality
in Sweden: the role of community midwifery.
Am J Publ Health 94(8):1312-20
4. Pathmanathan, Liljestrand et al (2002) Investing
effectively in maternal health. Learning from
Malaysia and Sri Lanka. World Bank, Washington DC.
http://documents.worldbank.org/curated
en/367761468760748311/Investing-in-maternalhealth-learning-from-Malaysia-and-Sri-Lanka
5. Campbell OMR, Calvert C et al (2016) The scale,
scope, coverage and capability of childbirth care. Lancet
S0140-6736(16)31528-8. (Fig 2 från webappendix).
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Räknat i ohälsa är Sierra Leone ett av världens fattigaste länder. Man kan lätt förlora
sig i statistik över olika utvecklings- och hälsoindikatorer, men får påminna sig om att
även om det ser eländigt ut så har mycket blivit åtskilligt bättre de senaste decennierna.
Landet andas i dag försiktig optimism och
utvecklingen är sakta på väg att vända.
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Sedan augusti 2016
arbetar jag som klinisk
barnmorska och mentor på
ett stort kvinnosjukhus i östra
Freetown.
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VIKTIGA STEG I RÄTT RIKTNING

Till exempel har vi infört en förlossningstavla där man skriver
namn, intagningsorsak och anger vem som har ansvar för
varje patient. Kaoset som rådde – när ingen visste vad som låg i sängarna
och alla patienter var allas eller ingens ansvar – var outhärdligt.

tillsammans med min man som fått jobb på WHO.
Under första året arbetade jag för FN:s befolkningsfond (UNFPA) som supervisor åt
fyra afrikanska barnmorskementorer. De arbetade kliniskt med att försöka förbättra rutiner och göra förlossningsvården säkrare och
bättre. Sedan augusti 2016 arbetar jag som
klinisk barnmorska och mentor på ett stort
kvinnosjukhus i östra Freetown. Det är ett roligt arbete, men en tålamodsprövande och
emotionell berg- och dalbana. Utmaningarna
är komplexa med många och snåriga rötter.
Det råder naturligtvis brist på mycket; personal, utbildning, fortbildning, läkemedel,
resurser, etc. Men det huvudsakliga problemet handlar istället om något som är betydligt svårare att definiera. Bland annat är det
en fråga om svagt ansvarstagande, attityder
och bristande respekt. Det saknas även tydlig
ledning, basal ordning och reda samt ”allmän
management”.
Förutom att försöka vara en förebild för så
väl det praktiska arbetet som i förhållningssättet mot kvinnorna, har jag försökt införa
vissa strukturella förändringar. Det är ingen
raketforskning precis, utan oerhört basala saker. Till exempel har vi infört en förlossningstavla där man skriver namn, intagningsorsak
och anger vem som har ansvar för varje patient. Kaoset som rådde – när ingen visste vad
som låg i sängarna och alla patienter var allas
eller ingens ansvar – var outhärdligt.

Jag kom hit för snart två år sedan

Med det sagt, är Sierra Leone ändå ur ett
hälsoperspektiv det farligaste landet i världen
att bli gravid och att födas i. Räknat i ”livstidsrisk” kommer en kvinna av 19, att dö i
komplikationer relaterade till graviditet eller
förlossning.
14
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till förlossningen hade
alla fött utom en kvinna. Personalen klagade
på att hon vägrat samarbeta hela natten, att
förlossningen inte gick framåt och nu väntade hon på kejsarsnitt. Jag blev ombedd att ta
över och började med att lyssna efter fosterljud. De fanns där, starka och fina. En kateter på plats och min blick sökte sig ner mot
hennes underliv där jag tyckte mig skymta
ett huvud! Nämen, då får hon väl föda själv,
tänkte jag. Hon vägrade först höra talas om
det, nu när hon blivit lovad ett kejsarsnitt.
Vi köpslog en stund och till slut gick hon
med på att låta mig lägga en sugklocka. Ut
kom till min förskräckelse ett dött barn,
som till på köpet måste varit dött i åtminstone ett par dagar! Jag trodde inte mina ögon
och skämdes lite över att jag hört så fel. Gav
det rutinmässiga oxytocinet och väntade på
placenta.
Sedan, försiktig drag i navelsträngen men
det kändes stumt. Fick en ingivelse att känna
vaginalt och kom rätt på ett huvud! Såklart –
tvillingar! Jag hade ju precis gett henne tio
enheter oxytocin, så jag bad henne trycka på
för kung och fosterland. Ut kommer en
medtagen flicka, men efter en stunds ventilering andas hon själv. Hon vägde 2,1 kg. På
nyföddhetsavdelningen är mortaliteten 40
procent, så jag höll tummarna för att hon
skulle överleva.
Och häromdagen ringde mamman för att
berätta att flickan växer fint och att hon vill
komma och hälsa på mig på sjukhuset! Det är
i sådana stunder som man känner att det är
värt allt.

En gång när jag kom

•
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Tavlan bidrar till att tydliggöra ansvar och har

successivt vunnit acceptans. Nu fungerar den
hyggligt även när jag inte är där. Individuellt
ansvarstagande är ett begrepp som visat sig
oerhört svårt att få gehör för. Det har tagit
mig ett bra tag att förstå att bakom mycket
av det vi uppfattar som obegriplig nonchalans döljer sig en social snårskog av hierarkier, stark religiositet och den traditionella kulturens möte med det moderna.
Personalens tro på den egna förmågan att
rädda liv och göra skillnad är generellt ganska
svag. Ibland beror det på bristande kunskaper
eller utrustning. Men kanske oftare på att
man i grund och botten tror att allt som sker
är Guds vilja. Gud prisas när saker gått bra,
men i guds allsmäktiga visdom finner man
också tröst och förklaring till svåra förluster.
Folk är därför förbluffande sorglösa när det
gäller utgången för mödrar och barn. Visst
visar en del mammor som förlorat sina barn
förtvivlan, men de blir oftast brutalt påminda
av omgivningen att skynda sig att rycka upp
sig och gå vidare. Att öppet visa sin sorg tolkas som att ifrågasätta gud.

TEMA INTERNATIONELLA BARNMORSKEDAGEN

från ett mer
än tio år långt och blodigt inbördeskrig när
plötsligt ebola slog till, en sjukdom som dit-

Landet hade just börjat repa sig
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VIKTIGA STEG I RÄTT RIKTNING

tills varit okänd i denna del av Afrika. Ebolautbrottet visade med en förskräckande tydlighet på landets svaga beredskap att klara
epidemier. Tillgången till sjukvård var begränsad redan innan, och den ordinarie vården kollapsade nästan helt i stora delar av
landet. I dag kan vi se att ebola fick många
pågående hälsosatsningar att ta fart, och nya
att komma till.
Regeringen har med stöd av bland andra
WHO dragit nytta av de system för rapportering som var avgörande för att lokalisera nya
ebolafall och förhindra smittspridning. I dag
används systemen istället för att bland annat
rapportera mödradödlighet, malaria, lunginflammation och diarré hos barn. Genom
rapporteringen får man ganska bra kännedom om var mödrar dör och kan därmed
också kalkylera om distrikten underrapporterar. Nu strävar man mot att utreda alla
mödradödsfall, vilket hittills skett sporadiskt
och ganska summariskt. Fallen diskuteras i
särskilda kommittéer som också kommer
med förslag på åtgärder. Även om det är
mycket kvar att göra, så är det viktiga steg i
rätt riktning.
Det råder stor brist på alla personalkategorier

inom vården. I hela landet finns i dag drygt
300 barnmorskor, vilket är 100 fler än för
bara ett år sedan. Man satsar också stort på att
utbilda fler. Liksom i andra afrikanska länder
har man i Sierra Leone valt olika genvägar för
att snabbare få ut folk som kan göra livräddande insatser i fält.
Till exempel utbildar hälsoministeriet en
slags distriktssköterskor till barnmorskor,
sjuksköterskor till anestesitekniker och Com-
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munity Health Officers (CHO) till att göra
kejsarsnitt. De senare är ett slags mellanting
av läkare och sjuksköterskor, men gör
nästan allt som läkare gör. Med en treårig
påbyggnadsutbildning i ryggen kan de göra
kejsarsnitt och andra akuta operationer.
Jag har haft nöjet att undervisa dem i praktisk förlossningskonst, normal såväl som
komplicerad. De är oftast väldigt duktiga
och går in med liv och lust i olika praktiska
övningar.
Man har nyss beslutat om att utbilda även
barnmorskor till att göra kejsarsnitt, vilket
man framgångsrikt gjort i grannlandet
Liberia. Barnmorskorna har förstås betydligt
djupare kunskaper i just obstetrik och är
troligen bättre rustade att bedöma när kejsarsnitt är nödvändigt.

Louise Nordström
Barnmorska

Svenska barnmorskor bidrar med
sin kompetens i Bangladesh

louisenordstrom@yahoo.se

Louise Nordström har lång klinisk erfarenhet av att
arbeta som barnmorska. Hon har en blogg där hon
skriver om livet och arbetet i Sierra Leone.
Läs mer på bloggen closingtheloopsl.com

Sierra Leone
Huvudstad: Freetown
Population: 7 miljoner (2015)
Yta: Mindre än Götaland, 71770 kvkm
Sierra Leone har högst mödradödlighet i världen,
1360 dödsfall/100,000 per levande födda
Barnadödlighet <5 år: 120/1000
Neonatal dödlighet: 90/1000
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Sedan år 2007 har jag haft olika
uppdrag som rådgivande barnmorska
för FN:s befolkningsfond (UNFPA) i
Afghanistan, Bangladesh och Nepal.
Min roll har varit att planera, leda
och styra organisationens barnmorskeprogram, samt stödja länderna i
att etablera en barnmorskeprofession. Målet är att minska ländernas
höga antal graviditets-, förlossningsoch nyföddhetskomplikationer.

TEMA INTERNATIONELLA BARNMORSKEDAGEN

UNFPA är det FN -organ som verkar för en
värld där varje graviditet är önskad, varje
förlossning är säker och varje ung männi
skas potential tas till vara. Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR),
med fokus på kvinnor och nyfödda barn,
är centralt för såväl UNFPA:s insatser som
för mitt arbete.
I Sydasien är utmaningarna inom SRHR
många. Gemensamt för samtliga länder
jag arbetat i är bristande kunskap om vem
barnmorskan är, vad hon gör och varför
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SVENSKA BARNMORSKOR BIDRAR MED SIN KOMPETENS I BANGLADESH

Samtidigt saknades det stöd och den kompetenshöjning som behövdes
för att undervisa ett helt nytt ämne. Som ett resultat av detta har
barnmorskor utbildats av lärare som inte har en formell utbildning inom
SRHR; det ämne som de blivit ålagda att undervisa i.
professionen behövs. När jag kom tillbaka
till Bangladesh, ett land som jag lämnade
2010, kunde jag se att landet hade gjort stora
framsteg när det gäller att utveckla barnmorskeprofessionen. Samtidigt är vägen lång
innan professionen är helt accepterad och
barnmorskor har fått full behörighet att
arbeta självständigt.
I Bangladesh är en barnmorskeprofession som

grundar sig på internationella vedertagna
standards ett nytt begrepp. Den professionella utvecklingen av barnmorskor är ett resultat av dryga tio års samarbete och goda
relationer mellan samarbetspartners såsom
regeringen, yrkesförbund, riksorganisationer, akademin, FN-organisationer och givare. Dessa partners har tillsammans arbetat
mot ett gemensamt mål att minska landets
höga mödra- och barnadödlighet genom att
utbilda barnmorskor. Vid sidan av de framsteg som gjorts i att utbilda ett stort antal
barnmorskor, har även hälsoministeriets nationella arbetsgrupper gjort ett omfattande
arbete för att utarbeta lagar, förordningar,
föreskrifter, kompetensbeskrivning och legitimationsrätt för barnmorskor. Som ett resultat av detta examineras nu barnmorskor
som är registrerade, legitimerade och guidade av en kompetensbeskrivning förankrad i
förordningar och föreskrifter.
Regeringens stöd och engagemang för att
inrätta barnmorskeyrket kan kopplas till en
vilja att främja rättighetsperspektivet och för18

bättra kvinnors och barns hälsa. Trots fantastiska framsteg med att utveckla professionen
är vägen lång innan barnmorskan jobbar
självständigt med ensamrätt till yrket. Oavsett en utbildningsplan och kursplan som står
sig i världsklass, finns dock viss tveksamhet
till om de examinerade barnmorskorna har
tillräckligt solid akademisk och klinisk plattform för att arbeta som autonoma och kompetenta barnmorskor.
För att utbilda en barnmorskeskår är det oer-

hört viktigt att ha kvalificerade lärare med
både klinisk och akademisk förankring inom
barnmorskans kompetensområde SRHR.
Att stärka förutsättningarna för barnmorskelärarna var redan från början en stor utmaning, men som i alla processer var man
tvungen börja någonstans. En lärdom har
varit vikten av att säkerställa att lärarna
har rätt kompetens. När barnmorskeutbild
ningen startade 2010 förväntades det att
lärare som undervisade på sjuksköterske
utbildningen också skulle undervisa i det nya
utbildningsprogrammet för barnmorskor.
Samtidigt saknades det stöd och den kompetenshöjning som behövdes för att undervisa
ett helt nytt ämne. Som ett resultat av detta
har barnmorskor utbildats av lärare som inte
har en formell utbildning inom SRHR; det
ämne som de blivit ålagda att undervisa i.
För att stärka förutsättningarna för lärare
och höja utbildningskvalitén inledde UNFPA
i Bangladesh ett samarbete med Högskolan
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Chittagong Midwifery students

i Dalarna med målsättningen att utbilda
lärare med specifik inriktning på SRHR.
I april 2016 startade ett nätbaserat mastersprogram i SRHR för lärare som undervisade
på barnmorskeutbildningen. Utbildningen
är på halvtid och sträcker sig över två år.
kallad ”blended
learning”, vilket innebär att nätbaserad utbildning blandas med undervisning på plats
i Bangladesh. Vid dessa regelbundna besök
reser de 30 lärarstudenterna från 15 olika
lärosäten i Bangladesh och barnmorske
lärare från Högskolan i Dalarna till Dhaka,
där den nätbaserade undervisningen komp
letteras med examinationer, föreläsningar
och kursintroduktioner. Fördelarna med att
undervisningen sker på halvtid är att lärarna
kan fortsätta att arbeta och inte behöver ta
studieledigt.
Min erfarenhet, efter att i tio år arbetat
med sexuell och reproduktiv hälsa ur ett
globalt perspektiv, är att arbetet med att
bygga upp barnmorskeyrket är avgörande
för att säkerställa kvinnors åtnjutande av de
mänskliga rättigheterna.

I utbildningen används så

TEMA INTERNATIONELLA BARNMORSKEDAGEN

Att utbilda och sätta upp formella strukturer
kring barnmorskeprofessionen kräver finansiella och tekniska resurser. I dag, när många
länder drar ned på sin biståndsbudget, och
när stödet till organisationer som arbetar
inom SRHR är hotat, är det särskilt viktigt
att stå upp för kvinnors rätt till att bestämma
över sin egen kropp.
Jag känner mig stolt över att vara barnmorska från ett land som stödjer de har frågorna.
Sveriges stöd gör skillnad.

Malin Bogren
Leg Barnmorska, PhD
International Midwifery Specialist
United Nationas Population Fund
(UNFPA), Bangladesh
bogren@unfpa.org
bogrenupper@gmail.com
www.unfpa.org
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Intervju med Maya Vergara Guerra

Mina föräldrar är politiska flyktingar som flydde hals över
huvud från Chile på 1970-talet och kom till ett välkomnande
Sverige. Mina föräldrar har alltid uppmanat mina syskon och mig
att se bortom det vi har i vår närhet och inte blunda för hur världen ser
ut. Göra det vi kan, stort eller litet. För alla kan bidra med något!

Hur kom det sig att du sökte det jobbet?

Vad gör du på jobbet i Kathmandu?

”Jobbet verkade intressant och utmanande
och precis så var det! Jag lärde mig massor
och omplacerades till Nepal efter åtta månader och är numera i Kathmandu.”

”Mitt fokusområde är barnmorskeutbildningen.”

Varifrån har du ditt engagemang för
internationellt arbete?

”Min personliga åsikt är att det är tillgång och rättigheter. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.”

”Hemifrån. Mina föräldrar är politiska
flyktingar som flydde hals över huvud från
Chile på 1970-talet och kom till ett välkomnande Sverige. Mina föräldrar har alltid uppmanat mina syskon och mig att se
bortom det vi har i vår närhet och inte
blunda för hur världen ser ut. Göra det vi
kan, stort eller litet. För alla kan bidra med
något!”
Hur var ditt arbete i Bangladesh?

”Vi var ett team av tre barnmorskor plus
annat sakkunnigt folk som jobbade med
att stötta etableringen av barnmorskeprofessionen i landet. Vi stöttade utbildningen, utformandet av lagar, barnmorskeförbundet och själva rätten att praktisera yrket
– practice. Vår roll var väldigt mycket rådgivande och jag lärde mig massor! Allt gjordes i sammarbete med eller genom deras
Ministry of Health, Council, barnmorskeförbundet Bangladesh Midwifery Society.”

Maya Vergara Guerra arbetar i Nepal som barnmorska med titeln
Technical Specialist – Midwifery. Hon har tidigare erfarenhet av
internationellt arbete för Läkare utan Gränser och UNFPA. År 2015
sökte hon jobb som JPO Barnmorska i Bangladesh, där blev hon
kvar i åtta månader.
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Vilken är den viktigaste frågan när det gäller
kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa?

Vilken är den viktigaste frågan för barnmorskan i de länder där du har arbetat?

”I många av de länder där jag jobbat har det
viktigaste varit att inte bara erbjuda vård,
utan även se till att den är tillgänglig. Vi är
vana vid att om det finns en barnmorskemottagning och ungdomsmottagning eller
ett sjukhus, så kan vi även få vård eftersom
vården är inom räckhåll.
Vi betalar skatt som gör att det inte (eller
knappt) kostar något, vården är tillgänglig
eftersom vi kan betala den eller inte behöver betala den alls. Vi kan ta oss till sjukhus
eftersom det oftast ligger relativt nära, och
gör det inte det finns ett system som garanterar att vi fortfarande kan nå vården.
Vi behöver inte vara oroliga för att inte
kunna betala transporten till vården, vi kan
röra oss fritt på gatorna och ingen behöver
gå i åtta timmar för att nå sin barnmorska.
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Intervju med Maya Vergara Guerra

BLUNDA INTE FÖR HUR VÄRLDEN SER UT

... det finns mycket att engagera sig i. Eller helt enkelt genom
att vara nyfiken på det som är annorlunda, respektera olikheter,
se vad du själv kan lära dig av andra och bjuda på din egen kultur.

Namn: Maya Vergara Guerra
Ålder: 37 år
Barnmorskeexamen år 2010
Maya Vergara Guerra har arbetat som
barnmorska på Karolinska universitetssjukhuset Solna Förlossningsavdelning. Hon
gick som student där och fick sitt första
barnmorskejobb på samma ställe. Tack vare
enastående kollegor som stöttade i torrt
och vått lärde hon sig ”massor”. Efter ett
tag ville hon arbeta på ett annat sätt och
sökte sig därför till Södra BB, där hon lärde
sig ”konsten att vara barnmorska”.

Och när vi väl kommer fram finns det någon där som kan ge oss vård. Och sist, men
inte minst, så vet vi att vi har rätt till vård.
Tyvärr äger inte alltid kvinnor rätten till sig
själva utan är, i vissa fall, beroende av att andra tar beslut åt dem. Andra har inte rätt att
bestämma vad pengarna ska gå till etcetera.
Det viktigaste är alltså att göra vården tillgänglig och försöka täcka in så mycket som
möjligt så att vården vi erbjuder når fram.”

Maya Vergara Guerra har också jobbat extra
som timanställd på RFSU-klinken för att
bredda sin kompetens, vilket var ”roligt,
utmanande och lärorikt”.
Innan barnmorskeutbildningen arbetade hon
som sjuksköterska på Infektionskliniken på
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
och på Barninfektion på Astrid Lindgrens
barnsjukhus.

Hur kan barnmorskor hemma i Sverige
bidra och hjälpa till?

Tidigare internationella uppdrag är med
Läkare Utan Gränser/Médecins Sans
Frontières (MSF) i Afghanistan (barnmorska) och Sierra Leone (sjuksköterska/
barnmorska), som barnmorska i Uganda (ett
kort utbildningsuppdrag) och för UNFPA som
barnmorska i Bangladesh.

”Man kan engagera sig på många olika sätt;
genom att själv åka på uppdrag eller genom
att ge av sin tid, pengar, etcetera. Sverige
har på senare år tagit emot många fler flyktingar än vanligt och ett sätt att engagera
sig på hemmaplan skulle kunna vara att arbeta med dem via olika organisationer, som
volontär, fadder, kulturfadder, läxläsning…
det finns mycket att engagera sig i. Eller
helt enkelt genom att vara nyfiken på det
som är annorlunda, respektera olikheter, se
vad du själv kan lära dig av andra och bjuda på din egen kultur. Barnmorskelärare
kan åka på utbyte med andra universitet.”

Engagera dig på
hemmaplan, lär dig
språk (franska, arabiska är
kanon att kunna).
22

Vilket råd vill du ge till en barnmorska som
vill arbeta internationellt?

”Engagera dig på hemmaplan, lär dig språk
(franska, arabiska är kanon att kunna). Läs
kurser i global hälsa, folkhälsa, pedagogik,
åk på utbytesstudier... Bredda dig samtidigt
som du börjar jobba som barnmorska och
får erfarenhet i din profession så att du känner dig någorlunda trygg i arbetet. Mitt första och andra uppdrag var med Läkare Utan
Gränser (MSF), det var tufft och jag lärde
mig nog mer av mina nationella och internationella kollegor och av själva situationen,
än vad jag kunde bidra med. Jag åker gärna
med dem igen när jag är färdig med mitt nuvarande uppdrag.”
Vilket råd ger du en barnmorska som ska ut
på sitt första internationella uppdrag?

”Ha tålamod med att väldigt lite är som du
är van vid hemma, lär känna ditt team och
dina medarbetare innan du försöker förändra något och respektera olikheterna. Du
behöver inte hålla med, men respektera.
Välj hellre få saker du kan påverka än att
försöka åtgärda allt. Välj dina strider och
förstå varför det är som det är. Tänk dig in i
deras situation. Tänk att du får en ny chef
var sjätte månad eller en gång per år och att
varje ny chef vill förändra en massa. Jag hade nog blivit rätt så trött på det.”
”Och,viktigast av allt – njut av uppdraget
och ha kul!”

Kontakt: Maya Vergara Guerra, barnmorska,
mayavergarag@gmail.com
Intervju: Margareta Rehn, Jordemodern
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Colombia – landet där utbildade
barnmorskor är ”olagliga”

menderas av WHO för att optimera utfallet av graviditeten. På urbana sjukhus kan
denna siffra nå 85–90 procent (!) eller mer.
Det finns inga bevis för att dessa extremt
höga procenttal bidrar till att sänka mödradödsfallen eller de perinatala dödsfallen.
Det är uppenbart från mina intervjuer
med erfarna obstetriker samt från den pågående vetenskapliga debatten i Colombia att
det stora flertalet kejsarsnitt är omotiverade
ingrepp (2).

Colombia har inga barnmorskor, inget barnmorskeförbund och är inte
representerat i den internationella barnmorskeorganisationen ICM.
Det finns inget tvivel om att landet skulle ha nytta av att införa
barnmorskor inte bara från ett perspektiv av mödraöverlevnad utan
också från ett rent hälsoekonomiskt perspektiv.

Det är slående, och faktiskt även förvånande, att Colombia avviker från flera andra
latinamerikanska länder (som Chile, Argentina, Uruguay och även grannlandet Peru),
där begreppet ”partera” liknar ”barnmorska”, som detta ord (midwife) förstås av
International Confederation of Midwives
(ICM) och av de länder som är representerade i ICM.
I Colombia är det rutinmässigt läkare som
sköter både den antenatala mödravården
samt alla förlossningar som sker på hälsoinrättningar, medan ”parteras tradicionales”
eller ”parteras indigenas” sköter hemförlossningar. Medan hemförlossningar är extremt
ovanlig i städerna (cirka 1 procent i huvudstaden Bogota) kan siffran nå upp till 50 procent i de fattigaste områdena (till exempel
Choco, Nuquí och Bagadó).

I Colombia är det rutinmässigt
läkare som sköter både den
antenatala mödravården samt alla
förlossningar som sker på hälsoinrättningar, medan ’parteras tradicionales’
eller ’parteras indigenas’ sköter
hemförlossningar.

alla institutionsförlossningar innebär att andelen kejsarsnitt (CS) tenderar att öka. För när
varande är det nationella genomsnittet
nära 45 procent (1), vilket är tre gånger
den maximala andelen (15 procent) som
(på oklara och omtvistade grunder) rekom-

Det faktum att läkare sköter

24

JORDEMODERN

•

NR 5

•

2017

1)
individuella inkomster för opererande läkare; 2) hans/hennes rädsla för rättstvister
(rättsliga åtgärder av kvinnan eller hennes
familj) vid vaginala förlossningskomplikationer; 3) tidsvinster att slippa utdragna
förlossningsförlopp.
Med dessa exceptionellt förhöjda CS-andelar av alla förlossningar finns en väl dokumenterad ökning av postoperativa komplikationer, vilka i sin tur innebär en förhöjd
risk för kejsarsnitts-relaterad mödradöd.
Det är uppmuntrande att en debatt har
börjat ifrågasätta den höga CS-förekomsten (2). Denna diskussion förs dock på minerad mark i Colombia, där de tre ovannämnda drivkrafterna (ekonomisk vinning,
förment rättsskydd och tidsvinst i kombination) är motkrafter för en evidensbaserad
och rationell nyordning där barnmorskans
entré på arenan skulle ha varit självklar.
Inflytelserika obstetriker i Colombia (1)
har klart för sig innebörden i WHOs "Globala strategi för kvinnors och barns hälsa"
med dess uppmaning till "starkare hälsosystem, med tillräckligt utbildad vårdpersonal
i sin kärna."

Trenden har tre väsentliga förklaringar:

TEMA INTERNATIONELLA BARNMORSKEDAGEN

I väntan på att en ny barnmorskeutbildning

tar form finns en blomstrande kultur av
”parteras tradicionales” eller ”parteras indigenas”. Jag hade nyligen tillfälle att medverka i en kongress i Valledupar i norra
Colombia där inslaget av denna kategori
av traditional birth attendents (TBA) var
mycket omfattande. Vidareutbildningen
av dem i riktning mot evidensbaserad
obstetrik pågår och stöds av olika biståndsgivande organisationer. Även forskning pågår om hur rådande rutiner skulle kunna
förbättras och konsolideras
Faktorer som hindrar colombianska
kvinnor från att komma åt vård, även när
den är tillgänglig, kan inkludera brist på
pengar, avstånd till sjukhus eller svårigheter
att nå TBAs. Antropologiska studier visar
att vårdgivare måste tala ett språk som kvinnor och deras familjer förstår, visa empati,
ta upp rädslor och föreställningar med respekt och anpassa sig till kulturella och individuella föreställningar.

ICM och FIGO kom ju redan 2004 gemensamt överens om att definiera en ”skilled
birth attendant” (SBA) som en ”ackrediterad
sjukvårdsperson – som barnmorska, läkare
eller sjuksköterska – som har utbildats med
kunskaper och färdigheter som behövs för
att hantera normala/okomplicerade graviditeter, förlossningar och den omedelbara
postnatala perioden, och i identifiering, hantering och remittering av komplikationer
hos kvinnor och nyfödda”.
Vad kan då göras för att ”legalisera” barnmorskeyrket i Colombia?
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COLOMBIA – LANDET DÄR UTBILDADE BARNMORSKOR ÄR “OLAGLIGA”

Den mest lovande verkar vara någon form av master(vidare)utbildning
av de obstetriska sjuksköterskorna med sikte på att nå ett slags
barnmorskekompetens.
I Colombia finns en kategori av ”obstetriska sjuksköterskor” som svarar för omvårdnad på sjukhusavdelningar före och efter
förlossningen. De är dock inte involverade
i själva förlossningsövervakningen och inte
”barnmorskor”. Många av dessa visar sig i
intervjuer vara mycket entusiastiska inför
att införa ”parteras professionales” (akademiskt utbildade barnmorskor).
Det tycks nu finnas två vägar framåt.
Den mest lovande verkar vara någon form
av master(vidare)utbildning av de obstetriska sjuksköterskorna med sikte på att
nå ett slags barnmorskekompetens. Den
mera tidskrävande och komplicerade vägen vore att skapa en speciell utbildning
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1. Consensus for the Rationalization of cesarean
section use in colombia. Federación colombiana de
Obstetricia y Ginecología (FecOlsOG) and Federación
colombiana de Perinatología (FecOPen). Bogotá, 2014
Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología Vol.
65 No. 2 • Abril-Junio 2014 • (139-151)
DOI: http://dx.doi.org/10.18597/rcog.61
2. Bautista Charry, AA & Ruiz Parra AI. Editorial.
¿Es justificable la alta proporción de cesáreas? Cómo
aproximarnos a esta tendencia de carácter mundial.
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av ”parteras professionales”, vilket skulle
kräva att en helt ny kategori med ny lagstiftning etcetera inrättas.
De som kan driva på denna utveckling
är läkarna, eftersom det inte finns någon
facklig förening för ”parteras professionales”. En lovande början är en nyligen inrättad ”task force” (arbetsgrupp) med inflytelserika obstetriker (män och kvinnor)
i samarbete med bland andra UNFPA i
Colombia.

Staffan Bergström
Professor
Karolinska Institutet
Staffan.Bergstrom@ki.se

ICM International Confederation of Midwives
www.internationalmidwives.org
FIGO International Federation of Gynecology
and Obstetrics www.figo.org
UNFPA United Nations Population Fund
www.unfpa.org

Colombia
Areal: cirka 1,1 milj
km2 (knappt tre gånger
Sveriges yta)
Befolkning:
cirka 49 miljoner
Mödradödlighet: 64 per
100,000 levande födda
Spädbarnsdödlighet:
14 per 1000 levande
födda barn
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Under-5-årsdödlighet:
16 per 1000 levande
födda barn
Totalt fertilitetstal:
1,88 barn per kvinna och
livstid
Förväntad livslängd:
74 år
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We need midwives
ANA VELEZ, MIDWIFE, RN/RM

I was trained in Madrid as a nurse and in London as a Midwife where
I worked for more than 7 years (as nurse and midwife). I am currently
studying a Master in Global Health at Karolinska Institutet and doing
my master research about Intimate Partner Violence and Unwanted
Pregnancy in Colombia. I recently came to Colombia to do my project
as I am originally from here.

For the last two years I started deepening
my interest in the Maternity Settings in
the South American context, particularly in
Colombia where Midwifery/Midwife is not a
recognised profession, it is very obstetric led
care and the caesarean section rate is really
high. On the other hand there are many in
digenous communities in rural areas where
women are delivered by traditional birth attendants (TBA) and the maternal mortality
can be even 5 times higher than for nonindigenous women.
My work in Sierra Nevada (Santa Marta)
in the North of Colombia with the Arhuaco
community started last year as a personal
project. I volunteered to participate in the second event for traditional birth attendants
with training sessions for safe practices in
childbirth. The aim of the training sessions
was first to promote women empowerment
and strengthening of non-harmful traditional
practices, identification of alarm signs and
referral of complicated cases. The last points
were simple strategies such as basic hygiene of
hands, instruments and delivery place. Since
2014 three big meetings were held in order to
TEMA INTERNATIONELLA BARNMORSKEDAGEN

identify and train TBA with ultimate interest
of maternal mortality reduction.
La Sierra Nevada has 4 different ethnic
groups, one of them is the Arhuaco community. It is admirable that despite centuries of
colonization and over 50 years of conflict
that affected the area they remained peaceful
but strong and together keeping their cultu
ral values. I highlight this, firstly because they
have a very good leadership which has allowed them to have their own EPS (health
27
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WE NEED MIDWIVES

service provider) that started the projects to
support TBAs. Secondly, although there were
3 big meetings to improve the knowledge
and techniques, in the last big meeting the
main indigenous authorities highlighted the
importance of promoting their own ancestral
knowledge on management of pregnancy
and labour rather than external people telling
them what to do.
Thus, the mechanism of the sessions has
changed. Last week was the pilot workshop
organized to gather TBAs only from one region. The TBAs were those leading the workshops. The dynamic of the workshop was
mainly led by traditional healers, TBA and
experts in plants from the community. I was
invited to provide an external evidence based
view, give basic hygiene workshops, discuss
complications and importance of shared care
with other health care providers especially
when there are complications. The aim is to
strengthen and promote traditional knowledge providing a scientific support in promoting healthy practices and identification
of alarm signs in case of complications.
Alternatively, I experienced the contrast
when I was invited to a local delivery suite in
a Hospital in Cartagena. Here I witnessed

how an obstetrician ordered a Caesarean section on a woman with a baby on occipito
posterior position, 8cm dilation, intact membranes and previous normal vaginal delivery
with the argument that the woman had a
”strange shaped pelvis”. Afterwards, when I
asked him why the women needed a caesarean section he acknowledged: ”Here in Colombia we are not obstetric-gynaecologists
we are ’caesareologists’, the current system
does not provide the tools and there is a lot of
litigation, we dont want to take the risk”.
This contrast is what moves me, the big
difference on the conditions of how babies
are being born here. We need more awareness
of the need of professionals specialised in low
risk pregnancies and births, we need MIDWIVES.

Tre månader med Odilia Raxaljes
– bybarnmorska i Guatemala

Help Indigenous Midwives Save Mothers' Lives
www.globalgiving.org/projects/help-midwivessave-mothers-lives/

Ana M. Velez
RN/RM
MSc Global Health KI
ana.velez@stud.ki.se

År 2004 var jag på besök i Guatemala tillsammans med några vänner och
träffade av en slump på en liten privat förlossningsklinik i staden Antigua.
Efter att ha förkovrat min spanska återvände jag tio år senare som volontär
i regi av MFM – midwives for midwives.

28

JORDEMODERN

•

NR 5

•

2017

TEMA INTERNATIONELLA BARNMORSKEDAGEN

29

Elisabeth Frisk

TRE MÅNADER MED ODILIA RAXALJES – BYBARNMORSKA I GUATEMALA

Under nästkommande fjorton dagar följer jag
med Odilia och besöker gravida kvinnor.
Hon tar blodtryck, mäter magar och lyssnar
på fosterhjärtljud, precis som vi gör. Hon för
in alla resultat i en anteckningsbok. Dess
utom ger hon kvinnorna en tvålmassage, där
det ingår en reningsritual, i en Temezcal som
liknar vår bastu.
Huset är pyttelitet så man får krypa in och
sitta på smala träbänkar nära golvet. Inne i
bastun finns en liten eldstad där man ställer
stora byttor med vatten som snabbt blir hett
och det bildas mycket ånga. De flesta familjer
har en egen Temezcal, och familjerna badar
ett par gånger i veckan.
Den gravida kvinnan får alltså en tvål
massage som avslutas med att Comadronan
(spanska för traditionell barnmorska) blåser
luft i vaginan. Den här proceduren är renande och anses vara helig och kan hjälpa
vid alla möjliga besvär, som till exempel
barnlöshet, menssmärtor eller för att förebygga missfall. Efter ett missfall och vid
postpartumbesöken brukar Odilia göra
tvålmassage och masserar uterusmuskela
turens fascia ordentligt.

Jag ser att klockan är fyra, hoppar i kläderna och tar med min
lilla väska med handskar, förkläden, pannlampa, och suturmaterial.
Det är kallt ute. Den svarta himlen är upplyst av klara, starka stjärnor som
känns närmare än hemma.
Organisationens syfte är att starta en utbildning för barnmorskor i Guatemala,
stötta och utbilda Maya-befolkningens traditionella barnmorskor och skapa nätverk.
Jag kom till Odilia Raxaljes, en traditionell
barnmorska i Paxarotot, en liten by med
cirka 1000 invånare i provinsen Técpan.
Jag bodde med Odilias familj och följde
henne i arbetet med hemförlossningar, graviditets- och efterkontroller i tre månader.
Här är min berättelse:

Efter en lång och tröttande resa är jag framme i Guatemala City. Klockan är cirka åtta
på kvällen och det är mörkt. Jag spanar efter
Odilia i folkhopen utanför utgången till
flygplatsen och har noga beskrivit hur jag
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ser ut och skickat foton. Det är jag som ser
henne först, i den färggranna blus och kjol
som de flesta mayakvinnor bär i vardag och
till fest.
Odilia hade gjort ett mycket sympatiskt
intryck vid vår första telefonkontakt några
månader tidigare. Hennes man Santos är
också med och med bil tar vi oss till den
lilla byn Paxarotot, beläget i högländerna
cirka 1,5 timme från Guatemala city. Jag
somnar snabbt till skällande hundar, tuppar som gal och svaga latinamerikanska
toner från grannens radio.
vid sju
tiden och utanför dörren till mitt sovrum
möter mig en fantastisk vy över vulkanerna.
På innergården tvättar sig några flickor vid
den fyrkantiga vattencisternen. Alla ler och
hälsar blygt. Fem av dem är Odilias döttrar.
Odilia har tolv barn mellan 6 och 31 år.
Stora barnkullar är vanligt i Guatemala och
genomsnittet är fyra barn per kvinna. Tonårsäktenskap är vanliga, på senare tid har
tonårsgraviditeter ökat enligt statistiken.
Odilias äldsta son bor i USA med sin fru
och lilla dotter. Näst äldsta sonen studerar
till präst och bor i en stad, några timmars
resa ifrån Paxarotot. Hos Odilia bor även
tre systerbarn sedan systern dog för ganska
många år sedan.

Nästa morgon väcker Santos mig
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Vi tar oss runt i bygden på olika sätt; med den

Värkarbetet är i full gång
när vi kommer fram.
Elnas syster hjälper till och Odilia
instruerar Eduardo att ge sin hustru
massage och stödja henne när hon
får värkar. Han verkar vara glad över
att få närvara och hjälpa till.

TEMA INTERNATIONELLA BARNMORSKEDAGEN

lilla pickupen, med Tuck-Tuck, minitaxi, vi
liftar och ibland promenerar vi på smala stigar
mellan majsodlingarna. Odilia är inte lika förtjust i att promenera, men för mig känns det
som om jag är mitt inne i en dröm om att få
praktisera som bybarnmorska i Guatemala.
Tidigt en morgon väcks jag av att Odilia
ropar nerifrån innergården: ”Elisabeth,
vakna, det är dags att åka till en kvinna som
kallar på oss”.
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Under tiden städar Odilia och
lägger det överblivna skräpet
efter förlossningen och moderkakan på
en liten eld ute på familjens gård.
Moderkakan ska enligt tradition
brännas för att förebygga kolik hos
spädbarnet.
Jag ser att klockan är fyra, hoppar i kläderna
och tar med min lilla väska med handskar,
förkläden, pannlampa, och suturmaterial.
Det är kallt ute. Den svarta himlen är upplyst av klara, starka stjärnor som känns närmare än hemma. Kan det bero på att vi är
cirka 2500 meter över havet?
Mycket glad för min varma dunjacka, stiger jag in i köket och slår mig ned vid den
vedeldade spisen. Jag hinner få i mig lite te
och en bulle då signalhornet hörs från vägen. Det är Eduardo, som hämtar oss till sin
fru Elna som väntar sitt andra barn.

Värkarbetet är i full gång när vi kommer
fram. Elnas syster hjälper till och Odilia instruerar Eduardo att ge sin hustru massage
och stödja henne när hon får värkar. Han
verkar vara glad över att få närvara och hjälpa till. Elna är 19 år och födde parets första
barn på sjukhus för cirka tre år sedan. Det
vill hon inte vara med om igen; att vara helt
ensam med sjukhuspersonal som ofta är
elaka och respektlösa mot mayaättlingars
kvinnor. Diskriminering och rasism är vanligt i Guatemala, trots att ursprungsbefolkningen är i majoritet.
och Odilia bäddar
på golvet med en flätad palmmatta, filtar,
plast och ett uppsugande underlägg som jag
tagit med från Sverige. Elna stöttas upp bakom ryggen med kuddar. Hon har sin man
vid ena sidan och sin syster vid den andra.
Det är glest mellan krystvärkarna så hon får
vara uppe och gå en stund till. Men så blir
det dags och jag tar emot en fin liten pojke.

Förlossningen närmar sig

I övrigt har Odilia bara gått fyra år i skolan. Hennes styvfar ansåg att
det inte var nödvändigt eftersom hon var flicka och bara behövde
kunna tvätta, städa och göra det platta majsbrödet tortilla, ett oerhört tidsödande
arbete som bara kvinnor utför.
Odilia vill att jag klipper navelsträngen på
en gång, men jag säger att det går bra att
vänta lite. Odilia lindar in pojken i en tunn
filt och lägger honom hos Elna som har på
sig sin blus och corte (traditionell kjol som
bärs av mayakvinnor) och när moderkakan
har kommit är det dags för mor att flytta in
i sovrummet. Odilia väger, klär på barnets
första kläder som föräldrarna har hämtat
från Hälsocentret tillsammans med ett avnavlingset. Sen lindar hon in den lilla pojken
i massor med filtar och först därefter läggs
han till bröstet för att amma. Ganska snart
kommer Daniel, sjuksköterskan från Hälsocentret, och fyller i de uppgifter som ska registreras. Under tiden städar Odilia och lägger det överblivna skräpet efter förlossningen
och moderkakan på en liten eld ute på familjens gård. Moderkakan ska enligt tradition
brännas för att förebygga kolik hos spädbarnet. Innan vi åker vidare blir vi bjudna på
frukost; traditionell äggröra med svarta bönor, tortilla och svagt kaffe.
Odilia och jag hinner bistå tolv kvinnor under

de tre månader jag är där. Alla hade nor
mala födslar med normalt efterförlopp,
utom en kvinna där moderkakan inte ville
lossa. Ambulansen kom då relativt snabbt
och transporterade henne till det större
sjukhuset i Chimaltenango, en resa på cirka
40 minuter. Vi fick senare veta att hon hade
blött rejält då moderkakan hade lossnat.
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Det ingår fyra postpartumbesök i Odilias
program, med Temezcal och massage av
uterus. Hon använder en gördel för att dra
in magen för att hjälpa livmodern att dra
sig samman, precis som vi på 1950- och
60-talen.
Efter tio dagar är det dags att fira barnets
ankomst. Odilia sopar rent och sprider tallbarrskvistar på golvet i Temezcalen. Hon
strör ut vita rosenblad som symboliserar det
oskuldsfulla barnet. Sedan tänder hon stearinljus och rökelser, och börjar tacka Maria
och Jesus. Hon ber de olika elementen,
luften, elden, jorden och vattnet (hon häller
då antingen den lokala alkoholdrycken eller
Pepsi på golvet) om välgång, överflöd och
hälsa för det nyfödda barnet och dess familj.
Under tiden som Odilia utför ritualen
har Elnas mamma, svärmor och syster lagat
den traditionella kycklinggrytan med hela
ben. Till detta serveras tortillaknyten tillagade i palmblad. Vi dricker Pepsi som måltidsdryck. Enligt tradition får Odilia resten
av grytan med hem till sin familj.
Orsaken till Odilias val att bli Comadrona
var en återkommande dröm som uppma
nade henne att följa kallelsen till att bli
Comadrona. Hon ville inte och hennes
man ville absolut inte, eftersom hans mamma är Comadrona och han som barn inte
hade tyckt om att mamman ofta försvann
ut på sin mission. Till slut kände sig Odilia

33

TRE MÅNADER MED ODILIA RAXALJES – BYBARNMORSKA I GUATEMALA

ändå tvungen att följa sin kallelse och bli
lärling hos sin svärmor.
Efter 16 år är Odilia numera väl förtrogen med sitt värv. En del av sin kunskap
har hon fått genom drömmar, till exempel
att återuppliva barn, förlösa säte och göra
sätesvändningar. Barnmorskorna träffades
cirka en gång i månaden i Técpan för att få
information och ibland lite utbildning av
någon sjuksköterska från Hälsocentret.
Mycket av sin kunskap har Odilia
också hämtat från MFM: kurser för bybarn
morskor i områden runt Antigua, Tecpan,
Quatzeltenango och Huevetenago (de
största städerna i högländerna). Cirka 250
barnmorskor har deltagit och fått lära sig
använda BT-manchett, lyssna på fosterhjärtljud och i vilka situationer födande
kvinnor bör åka till sjukhus. I övrigt har
Odilia bara gått fyra år i skolan. Hennes
styvfar ansåg att det inte var nödvändigt eftersom hon var flicka och bara behövde
kunna tvätta, städa och göra det platta
majsbrödet tortilla, ett oerhört tidsödande
arbete som bara kvinnor utför. Denna inställning håller tack och lov på att ändras
och alla Odilias döttrar har fått gå i skolan.
i Guatemala och
det är läkare som förlöser. Många väljer
dock något av de många privata alternativ
som finns i landet, både små kliniker och
hemförlösande barnmorskor som Odilia.
Under min vistelse besökte Odilia och jag
familjer som bodde i allt från fallfärdiga
hem med stampat jordgolv till större och
mer påkostade hus.

Förlossningsvård är gratis

Kvinnorna betalar Odilia 30–40 kronor per
besök och cirka 300 kronor för en förlossning. Material och kostnaden för att ta sig
till kvinnorna står Odilia själv för.
Vistelsen i Guatemala var en fantastisk
upplevelse och det var mycket inspirerande
att få möta Odilia och ta del av hennes
blixtrande, snabba intelligens, nyfikenhet
och vilja att lära sig mer om förlossningskonsten. Det var också fint att se hur hon
mötte sina gravida kvinnor med respekt,
värme och trygghet.
Vi utvecklade en vänskap för livet och jag
hoppas vi kommer att ses igen.

Elisabeth Frisk
Barnmorska,
NÄL i Trollhättan
elisabethfrisk@gmail.com

Guatemala
Hemförlossningar cirka
70–80%, fler förlossningar på landsbygd än i
städer.
Barnadödlighet före 5
års ålder 29/1000 födda
barn (2015).
Mödradödlighet 88 /100
000 (MMR 2015).

50% av befolkningen lever under FN :s definition
av fattigdomsgräns.
Majoriteten av fattiga
finns i Mayabefolkningen,
där är den störst men
inte total.

Tillbaka
– en resa i gamla fotspår
Det spritter i varje cell och jag är oändligt glad och tacksam över att jag
har fått möjligheten att ännu en gång få stå med mina fötter i den röda
vackra jorden i det afrikanska landet Moçambique.

Äventyret för mig och min familj började
egentligen redan år 2005 när jag sökte och
fick en tjänst som JPO (Junior professional
officer). Jag hade fått arbete som barnmorska
och rådgivare för FN i Mocambique. Vad
visste jag inte då som jag vet nu? Massor!
Jag ångrar inte en sekund att vi drog iväg
med hela familjen till ett främmade land.
Arbetet på UNFPA (FN:s befolkningsfond) blev för mig ett riktigt startskott i att
förkovra mig i internationellt barnmorskearbete och global hälsa.
Nu är vi tillbaka. Eftersom vi inte känner
oss helt vilsna i denna del av världen har vi
en hyrbil och har kört in i Moçambique,
landet som nästan känns som vårt andra
hemland…

Jag ångrar inte en sekund att
vi drog iväg med hela familjen
till ett främmade land. Arbetet på
UNFPA (FN:s befolkningsfond) blev
för mig ett riktigt startskott i att
förkovra mig i internationellt barn
morskearbete och global hälsa.

Läs mer på www.midwivesformidwives.org

Kärt återseende då barnmorskorna
Clemencia Dgedge och Barbro Fritzon träffas igen.
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Barbro Fritzon

TILLBAKA – EN RESA I GAMLA FOTSPÅR

Det är en hel del här i världen som tycks bestå

Det är här makthavarna och den politiska viljan finns, det är här
jag kan påverka kvinnors rätt till en bra och säker SRHR.

Barnmorskan
Clemencia Dgedge
arbetar nu på
hälsoministeriet.

Gränsövergången vid Komatiport är hyfsat
lugn men av erfarenhet vet vi att detta kan
vara ett mycket kaotiskt ställe med långa
köer av människor som ska korsa gränsen.
När vi kört in över gränsen till Moçambique börjar förändringen från det städade
och i alla fall för ögat organiserade Sydafrika till landet ”with the smiling people” som
Bob Dylan så mycket riktigt sjunger.
Det vi ser från bilfönstret när vi närmar
oss Maputo, huvudstaden, känns hemvant;
Kvinnor fullastade med saker de bär på huvudet och små barn som hänger i sina bylten på ryggen mitt i den kaotiska trafiken.
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På min gamla arbetsplats UNFPA blir jag
mottagen med öppna armar av de vakter
som fortfarande arbetar på kontoret och av
alla fantastiska människor som arbetar i köket och som ”allt i allo”. Vi går igenom hur
alla i allas familjer mår flera varv för sådant
ska göras ordentligt i södra Afrika, det är
ingenting man bara kan hoppa över!
Det är verkligen en ren och skär glädje
att återse dessa människor som lärt mig så
mycket om detta fantastiska land.

Bettina Maas och Barbro Fritzon.
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Representative Bettina Maas tar emot mig, vi
sitter ner och diskuterar UNFPA och organisationens roll inom SRHR. Den nya Trumpadministrationen och de inskränkningar i
kvinnors rätt till aborter som nu ligger framför oss blir ett hett diskussionsämne.
Återseendet med barnmorskan Clemencia
Dgedge blir känslomässigt, glädjetårar trillar!
Nu arbetar hon på Hälsoministeriet och hon
ser mig djupt i ögonen och förklarar: ”Det är
här makthavarna och den politiska viljan
finns, det är här jag kan påverka kvinnors rätt
till en bra och säker SRHR.”
Vi är så glada att se varandra igen att vi liksom måste stanna upp och nypa oss i kinden.
En barnmorska är en barnmorska och barnmorskor förstår varandras arbete oavsett var
på jorden vi befinner oss.
Barnmorskeorganisationen APARMO (Associacao de parteiras de Moçambique), lever
kvar och är sedan år 2005 medlemmar i ICM
(International Confederation of Midwives).
Clemencia och jag minns med stolthet tillbaka
på det högtidliga ögonblicket när Moçambiques barnmorskor fick sitt medlemskap.

TEMA INTERNATIONELLA BARNMORSKEDAGEN

av myrsteg framåt. I vintras lyssnade jag på
en vinterpratare som vittnade om att myrsteg inte är att förakta.
Visst önskar jag att utvecklingen gick fortare i ett låginkomstland som Moçambique,
men Clemencia har en hel del att förtälja om
hur kvinnohälsovården på olika sätt har förbättrats i landet.
De undervisande barnmorskorna har tillgång till WHO:s undervisningsmoduler på
portugisiska som UNFPA introducerade till
det nästan obefintliga utbildningsmaterial
för barnmorskor som man tidigare hade tillgång till.
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Ingela Wiklund

TILLBAKA – EN RESA I GAMLA FOTSPÅR

Online-kurser för barnmorskor ligger i sin
linda, men man har tillgång till en hel del aktuella forskningsstudier från universitet runt
om i världen och internet och wifi är långt
ifrån okända begrepp.
När jag arbetade på UNFPA firade barnmorskorna Internationella barnmorskedagen
för första gången och det har man fortsatt att
göra varje år den 5 maj. Parad, fest, glädje och
stolthet över vårt yrke står på programmet.
När jag kommer ut från Hälsoministeriet
passerar jag Hospital Central. Jag betraktar
en mycket ung nybliven mamma i en sliten
capulana (tygskynke runt höfterna) med ett
litet nyfött barn i ett tygbylte.
Den nyblivna mamman har precis kommit ut från huvudingången till kvinnokliniken och börjar sakta att gå.
Ingen väntar på henne och på sättet att gå
kan man se att hon är nyförlöst. Jag undrar i
mitt stilla sinne vart hon är på väg.
I Moçambique finns inga trygghetssystem
värda namnet och att överleva sin förlossning
är inte alla kvinnor förunnat.
Barnmorskor arbetar hårt överallt i världen och det är inget latmansgöra.
Tillsammans kämpar vi för en bra och säker SRHR åt alla kvinnor, barn och familjer i
alla länder. I den kampen måste vi komma
ihåg att varje myrsteg också är ett steg mot utveckling.

Barbro Fritzon är internationell sekreterare i
förbundsstyrelsen. Hon är kliniskt verksam
som barnmorska vid kvinnohälsovården Region
Halland och projektledare för Asylbarnmorska i
region syd. Hon arbetade för UNFPA i Moçambique 2005–2007, och hade då titeln Midwifery
Advisor. I hennes uppdrag ingick att arbeta med
ett program för HIV/Aids ”Geracao Biz” samt
att verka för barnmorskefrågor på olika nivåer
inom UNFPA och andra NGOs.

Moçambique
Yta: 799 380 kvadrat
kilometer
2015: 25.300 000
miljoner invånare
2015: 41,2%
analfabeter
Språk: Portugisiska
2013: Mödradödlighet
489/100 000 levande
födslar

1990: Mödradödlighet
1300/100 000 levande
födslar
2013: Neonatal
barnadödlighet 30/1000
födda
54% Föder med hjälp
av barnmorska utbildad
efter ICM standard.
Fertilitet: 5,2 barn per
kvinna

APARMO = Associacao de Parteiras de
Moçambique, Mocambiques barnmorskeförbund.
JPO = Junior Professional Officer, en titel inom
FNs systemet.
UNFPA = FNs befolkningsfond
NGOs = Non governmental organizations
ICM = International Confederation of Midwives

Barbro Fritzon
Barnmorska, Svenska Barnmorskeförbundet
barbro.fritzon@barnmorskeforbundet.se
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ICM förbereder stort internationellt
möte i Toronto
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Vi närmar oss ICM:s internationella möte som hålls vart tredje år. Denna
gång är mötet förlagt till Toronto. ICM (International Confederation of
Midwives) utgör en paraplyorganisation för barnmorskeförbund i världen och
består för närvarande av 130 medlemsorganisationer från 114 olika länder.
Det internationella mötet startar med ett
fyra dagar långt ”councilmöte” och följs
därefter av den stora internationella konferensen. På ”councilmötet” kommer mer än
200 delegater från ICM:s medlemsorganisationer att besluta kring strategiskt viktiga
frågor för ICM.
ICM:s delegater ska ta ställning i en rad
nya dokument, som en definition av ”mid
wifery”, ställningstagande omfattande antibiotikaresistens, mänskliga rättigheter för
HBTQ-personer och ”community health
workers” roll när det gäller graviditet och
barnafödande och familjers hälsa. Dessutom ska en del gamla ställningstagande och
dokument uppdateras som till exempel
barnmorskans roll under normal graviditet,

TEMA INTERNATIONELLA BARNMORSKEDAGEN

Barnmorskor är, som
alla vet, ingen homogen
grupp och i ett internationellt
perspektiv är vi ännu mer
olika i vår uppfattning, inte minst
när det gäller HBTQ-frågor
och i viss mån om barnmorskor
ska delta i att utföra abort.

förlossning och eftervård, rimlig användning av kejsarsnitt, användning av olika interventioner vid barnafödande, amning,
kvinnlig könsstympning och barnmorskeledd vård.
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ICM FÖRBEREDER STORT INTERNATIONELLT MÖTE I TORONTO

För norra Europa, dit Sverige hör, är Trude Thommesen
från Norska Jordemorföreningen ensam nominerad vilket innebär
att vi redan nu vet att hon kommer vara en sammanhållande länk för
barnmorskeorganisationer i denna del av Europa.

Mer än 4000 barnmorskor från världens länder kommer att mötas
och ges möjlighet att ta del av seminarier, workshops, paneldebatter och
fest. Ni som deltagit på någon av dessa stora kongresser vet att de präglas av
glädje, engagemang, diskussion och många återseenden.

Barnmorskor är, som alla vet, ingen homogen

ICM deltar i många olika forum i världen
som FN, WHO och Världsbanken. Genom
samarbete med ideella organisationer, med
andra yrkesorganisationer som FIGO och
ICN samt andra samarbetspartners arbetar
ICM för att minska mödra- och barnadödlighet samt sjuklighet relaterat till graviditet
och barnafödande. De närmaste åren kommer man också att lägga än mer fokus på att
sprida information om och tillgång till preventivmedel. Globalt ökar barnmorskans
roll i detta arbete liksom inom abortvård.
Fokus för de flesta ideella organisationer
ligger mycket på de nya hållbarhetsmålen
SDG som ska utvärderas 2030 (Sustainable
Development Goals).

grupp och i ett internationellt perspektiv är
vi ännu mer olika i vår uppfattning, inte
minst när det gäller HBTQ-frågor och i viss
mån om barnmorskor ska delta i att utföra
abort. När det gäller vård av kvinnor som
genomgått abort antog ICM redan år 2008
ett uttalande om att barnmorskor ska delta i
vården av kvinnor som genomgått abort.
På detta ”councilmöte” kommer också
ICM:s ordförande sedan sex år, Frances
Day Stirk, att lämna sitt uppdrag. Tre barnmorskor från olika delar av världen är
nominerade av olika barnmorskeorganisa
tioner till att efterträda henne. Till vice
ordförandeposten är två barnmorskor nominerade. Vilka som kommer ges dessa
uppdrag av ”council” får vi reda på i mitten
av juni.
att tre barnmorskor är nominerade och kandiderar till ordförandeposten. Detta gör frågan om vilka
som ska leda ICM de närmaste tre åren
till en stor och viktig fråga. En ny styrelse
kommer också att väljas och vilka som
ska inneha styrelseposterna beslutar medlemsorganisationernas fyra olika regioner
om. För norra Europa, dit Sverige hör, är
Trude Thommesen från Norska Jordemorföreningen ensam nominerad vilket innebär att vi redan nu vet att hon kommer vara
en sammanhållande länk för barnmorske

Det har inte hänt tidigare

40

Sally Pairman från Nya Zeeland är sedan januari
2017 ny generalsekreterare för ICM.

organisationer i denna del av Europa. Jag är
hedrande nog nominerad som kassör och
eftersom det inte finns några andra nominerade till den posten kommer vi i Sverige
även fortsättningsvis att vara aktivt involverade i ICM:s arbete.

ICM:s aktiviteter förutsätter stöd från givar-

organisationer. Svenska SIDA var tidigare
en stor givare som stöttade ICM:s arbete
med att stärka barnmorskors kunskap och

rare, Sally Pairman från Nya Zeeland. Ni
som deltagit på en och annan kongress känner säkert igen Sally som både arbetat med
barnafödande på Nya Zeeland och med att
undervisa barnmorskestudenter i Dunedin.
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Direkt efter ICM:s council-möte hålls också
vår stora vetenskapliga kongress som i år har
titeln ”Midwives making a difference in the
world”.
Mer än 4000 barnmorskor från världens
länder kommer att mötas och ges möjlighet
att ta del av seminarier, workshops, paneldebatter och fest. Ni som deltagit på någon av
dessa stora kongresser vet att de präglas av
glädje, engagemang, diskussion och många
återseenden.

Ingela Wiklund

ICM fick i januari 2017 en ny generalsekrete-

JORDEMODERN

ställning i många låginkomstländer. Den
svenska regeringen har också gjort mycket
för att stärka barnmorskors ställning i världen. I dag är SIDA tyvärr inte längre med
bland dem som stödjer ICM ekonomiskt i
olika projekt, men antalet sponsorer har
ökat mycket de senaste fyra åren. Bland
bidragsgivare och samarbetspartners finns
UNFPA, Johnson & Johnson, Laerdal,
Sanofi Espoir Corporate Foundation, Bill
and Melinda Gates, Deutsche Gesellschaft
fûr Internationale Zusammenarbeit samt
några små andra givare.

Styrelsemedlem och kassör,
ICM
wiklund.ingela@gmail.com
www.internationalmidwives.org

TEMA INTERNATIONELLA BARNMORSKEDAGEN

41

Kristina Lod Castell

Alla har rätt att besluta över
sin kropp och sitt liv
Marcela var 18 år och bodde i ett fattigt område i utkanten av Filippinernas
huvudstad Manila. Hon ammade sitt första barn som var ett år gammalt.
Hon hade precis beviljats visum för att åka till ett annat land för att arbeta
som barnflicka. Då upptäckte hon att hon var gravid. Marcela blev förtvivlad
då hon insåg att en graviditet skulle hindra henne från att kunna resa och
få ett arbete som skulle bekosta hennes lilla familjs levnadskostnader.

Då abort inte var lagligt försökte hon på
egen väg framkalla en abort med piller hon
köpte på marknaden. Då detta inte fungerade gick hon till en så kallad hilot, en ”barfotabarnmorska” som försökte utföra aborten
genom kraftig massage av livmodern. Detta
fungerade inte heller.
Marcela blev alltmer desperat och i tolfte
veckan gick hon till en person som införde
kateters i livmodern. Den här gången fungerade det och Marcela började blöda. Blödningen avtog dock inte och hon fick hög feber. Hon vågade inte uppsöka vård då hon
trodde hon skulle arresteras för det hon gjort
och för att hon inte visste om att hon hade
rätt till postabortvård. Till slut tog hennes
mamma henne till sjukhuset. Men det var
för sent. Marcela dog på operationsbordet.

Marcelas historia är tyvärr en vanlig verklighet för tjejer och kvinnor både på Filippinerna och globalt. Varje år dör tusentals
kvinnor och miljontals skadas av komplikationerna av osäkra aborter. Främst drabbas
unga och fattiga kvinnor och flickor som
Marcela. Människor som inte har tillgång
till sexualupplysning, preventivmedelsrådgivning och hälsovård. Det är ett tydligt exempel på den enorma diskriminering som
kvinnor och flickor utsätts för dagligen
runt om i världen
Jag brinner för att arbeta för att kvinnor
och flickor ska ha rätt att besluta över sina
kroppar och liv och har sedan år 2010 arbetat internationellt och nationellt på olika
nivåer med dessa frågor. Under två år hade
jag möjlighet att i Manila få vara delaktig i

ett nätverk av organisationer som arbetar
för att minska andelen osäkra aborter, reducera stigma och verka för en legalisering –
eller åtminstone en avkriminalisering – av
abort.
På Filippinerna är tillgången till sexualupplysning, preventivmedel och rådgivning kraftigt begränsad, framförallt för de
unga och ogifta. Andelen tonårsgraviditeter
är också en av de högsta i Asien.
Den katolska kyrkan har stor makt över
beslut som rör kvinnors och flickors hälsa
och i dagsläget har landet en av de sträng
aste abortlagarna i världen, vilket resulterar
i en hög andel osäkra aborter. Varje dag
dör tre kvinnor i sviterna av en osäker abort
och tusentals hamnar årligen på sjukhus på
grund av komplikationer.

Vi ser en ökad stigmatisering och restriktioner kring preventivmedelsrådgivning, sexualupplysning och abortvård. Vi ser även ett
fortsatt stöd mot skadliga praktiker som
barnäktenskap och kvinnlig könsstympning,
vilket främst drabbar fattiga kvinnor och
flickor.
Som ett led i detta återinförde USA:s
president Donald Trump the Mexico City
Policy (Global Gag Rule, GGR). Den innebär att bistånd stoppas till alla USA-finansierade organisationer som inte sätter på en
munkavle och säger att de inte kommer att
jobba med aborträttigheter, även om det
är lagligt i landet och om aktörerna arbetar
med frågan med andra medel än amerikanskt bistånd.
USA:s återinförande av GGR kommer
att leda till att tusentals kvinnor i världen
kommer att dö.

Hon vågade inte uppsöka vård då hon trodde hon skulle arresteras
för det hon gjort och för att hon inte visste om att hon hade
rätt till postabortvård. Till slut tog hennes mamma henne till sjukhuset.
Men det var för sent. Marcela dog på operationsbordet.
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Jag sitter på planet
mot New York. Jag är tillbaka på RFSU:s
internationella enhet som sexualpolitisk rådgivare, och nu väntar tio dagars intensiva
förhandlingar om sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter i FN:s årliga befolkningskommission.
Jag åker med som teknisk rådgivare i regeringsdelegationen för RFSU:s räkning i
frågor som rör SRHR. I år förväntas motståndet vara extra starkt och jag känner mig
lite orolig över hur det kommer gå. Vi ser
ett ökat SRHR-motstånd på global nivå,
förhandlingarna är polariserade och det är
svårt att nå överenskommelser.
Det är backlashes i Europa och i USA
med nationalistiska, socialkonservativa och
religiösa rörelser som arbetar mot kvinnors
rättigheter generellt.

Slutet av mars 2017.
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ALLA HAR RÄTT ATT BESLUTA ÖVER SIN KROPP OCH SITT LIV

Historien visar att i tider av GGR har
andelen osäkra aborter ökat och tillgången
på preventivmedel minskat. Tillgång till
SRHR är ju en förutsättning för att kunna
uppnå ett jämställt samhälle och minska
fattigdom. Säkra aborter är, tillsammans
med preventivmedel och sexualupplysning,
nödvändigt för att kvinnor ska kunna planera sitt liv, utbilda sig och kunna försörja
sig själva.
Pratet om globala förhandlingar och politik kan låta abstrakt och långt från verkligheten. Men efter att ha bott och arbetat med
frågorna på nära håll, i såväl Nepal som
Filippinerna, inser jag att dessa globala förhandlingar och möten behövs. Inte minst
för att människor ska kunna hålla sina rege
ringar ansvariga för deras åtaganden.
När det känns trögt och frustrerande
hjälper det att tänka på Marcela. För hon
och alla andra tjejer har rätt att överleva sin
graviditet och förlossning.
Alla har rätt att besluta över sin kropp
och sitt liv. Oavsett var i världen de bor.

FN, Befolkningskommissionen
3–7 april 2017, New York
Förhandlingarna är i full gång och det är evighetslånga diskussioner om sexuella och reproduktiva
rättigheter är mänskliga rättigheter eller ej, om
flickor och tonåringar ska ha rätt till preventivmedel
och rådgivning och huruvida sexualundervisning ska
vara heltäckande eller inte (det vill säga innehålla
ämnen som inte bara rör reproduktion).
Man vill helst nå konsensus men då krävs eftergifter och kompromisser från båda sidor. Det är upprörande att vi måste argumentera om det på högsta
nivå i FN, det är upprörande att flickor och kvinnor
inte ska kunna bestämma över sina kroppar. Vi
borde ha passerat det stadiet. Vi borde inte behöva
prata om det här år 2017, men diskussionerna
fortgår. I dagsläget är det oklart om vi kommer att
gå framåt eller bakåt.
– Kristna Lod Castell
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Kristina Lod Castell
Barnmorska och sexualpolitiskt
sakkunnig,
RFSU
kristina.castell@rfsu.se

Kristina Lod Castell 42 år
Barnmorskeexamen 2006 Göteborgs Universitet
Sexualpolitiskt sakkunnig på RFSUs
internationella policyenhet
Nepal 2010–2012 (UNFPA)
Filippinerna 2014–2016. Womens Global Network
for Reproductive Rights (bland annat)
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Intervju med Anneka Knutsson

Svenska Barnmorskor gör
stor nytta i världen

Anneka på sängkanten med
nyfödd i Etiopien

BARNMORSKEFRÅGAN ÄR OCKSÅ EN JÄMSTÄLLDHETSFRÅGA
INTERVJU MED BARNMORSKAN ANNEKA KNUTSSON, UNFPA, MARS 2017
Den utbildade barnmorskan är ingen självklarhet. Inte heller är det självklart
att få vård i samband med graviditet och barnafödande. Utveckling och
förändring tar tid. I januari 2012 gav Jordemodern ut ett temanummer om
svenska barnmorskor i världen. I det numret skrev flera barnmorskor om sina
arbeten och internationella uppdrag. Många av dem har fortsatt att arbeta
internationellt på olika sätt och i olika länder. År 2012 pratade vi om MDG
(millenniemålen). Nu, år 2017, är det de globala utvecklingsmålen (SDG) som
gäller. Men hur går det med etableringen av den utbildade barnmorskan?

Vad upplever du har hänt inom barnmorskeområdet sedan 2012?

År 2012 konstaterade vi att vinden vänt
till medvind när det gäller utbildade
barnmorskor och SRHR. Hur är det nu?

Sedan 2012 har jag inte arbetat direkt med
barnmorskefrågor, utan följt barnmorskeutvecklingen globalt genom mitt tidigare
arbete som biståndschef på Sida i Etiopien.
Min upplevelse inom biståndsområdet är
att barnmorskor utgör en allt större del av
hälsosystemen och att frågor kring barnmorskan och hennes roll är mer naturlig i
frågor kring mödradödlighet och vilket
stöd barnmorskor kan ge kvinnan, och den
unga flickan, under sitt reproduktiva liv.
Trots detta förknippas barnmorskor fortfarande starkt med perioden kring graviditet
och förlossning och inkluderar inte kvinnans hela reproduktiva ålder.

Medvinden har vänt till en stark och stadig
fön. Det är dock fortfarande viktigt att hålla fokus på och fortsätta stärka det barnmorskearbete som sker idag. Det tar tid att
etablera ett barnmorskeyrke och vi får inte
släppa taget nu eftersom det finns krafter
som vill förminska vikten av att satsa på
barnmorskor och den breda barnmorskekompetensen.
Jag upplever att vi står i ett läge där vi inte
utnyttjar barnmorskans fulla potential utan
vi begränsar hennes arbetsområde till graviditet och förlossning. Istället bör vi arbeta
för att bredda barnmorskans arbetsfält inom hela SRHR och bli mer effektiva genom
att låta henne jobba mer enligt den svenska
modellen som är unik genom att det även
inkluderar sexualundervisning, preventivmedelsrådgivning och mycket annat.

Det tar tid att etablera ett barnmorskeyrke och vi får inte släppa
taget nu eftersom det finns krafter som vill förminska vikten av att
satsa på barnmorskor och den breda barnmorskekompetensen.
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Gunfo är en gröt med smör som serveras den nyförlösta
och hennes besökare i Amharakulturen i Etiopien
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Det finns också en outforskad möjlighet med
barnmorskor som en röst för att stärka de
kvinnor de arbetar nära med och för, deras
rättighet till hälsa, välbefinnande och medbestämmande. Jag upplever att det här som i så
många andra sammanhang finns väldigt
mycket att göra kopplat till jämställdhet och
kvinnors status. Barnmorskor arbetar i ofta
hierarkiska miljöer och är inordnade i system
där de marginaliseras. I våra samarbetsländer
är det fortfarande ofta så att barnmorskestudenterna inte får möjlighet att utföra upp
gifter och praktisera som de borde under sin
utbildning då läkarstudenterna prioriteras
och barnmorskestudenterna alltid står längst
ner i rangordningen. Reglering av barnmorskeverksamhetens kapacitet är ett annat område
som behöver utvecklas ytterligare. Nu när
många länder byggt upp sin barnmorskekår
blir det viktigt att se bortom utbildninginsatserna och arbeta för att förbättra den arbetsmiljö som barnmorskan kommer ut till, så
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Kvinnan ska uppleva att hon har fått en säker vård som
hon har varit delaktig i och där hennes behov av ett mänskligt
bemötande är centrala.

Vi måste se barnmorskan som en arbetstagare som har rätt till
en arbetsmiljö där hon är säker, där det finns resurser och utrustning
– det vill säga att skapa en arbetsmiljö där barnmorskan kan arbeta och vara kvar.

att den ger henne förutsättningar att leva
ett drägligt liv och stanna kvar på sin arbetsplats. I många länder är det mycket svårt att
behålla de utbildade barnmorskorna där de
behövs som bäst. Långt ute på landsbygden
och i grupper av kvinnor som lever i stor
fattigdom. Förutom behoven av tillgång till
materiel och andra resurser på kliniken
finns många indirekta faktorer som påverkar hennes yrkesutövning. Boende, vatten,
säkerhet och möjlighet för hennes barn
att gå i skola är faktorer som alla påverkar
barnmorskans möjlighet att göra ett professionellt jobb. Länderna själva måste också arbeta med att öka standarden inom
mödra- och barnhälsovård.

ungdomar och deras behov, kroniska sjukdomar, HPV vaccinering och sexualundervisning. Det finns så mycket som ligger i
barnmorskans kompetensområde som skulle
kunna utvecklas vidare. Jag fick just nu
en jättefin programförklaring från UNFPA
kontoret i Haiti där deras landsprogram
kommer handla mycket om barnmorskan
som en profession och ett uttryck för att
stärka kvinnor i samhället.

Var och med vad arbetar du idag?

Sedan några månader arbetar jag som chef
för den avdelning inom UNFPA som ansvarar för SRHR och ASRHR (Adolescents
Sexual Reproductive Health and Rights)
på huvudkontoret i NY. Avdelningen arbetar med globala program inom det breda
ASRHR-arbetet och HIV med ett stort fokus på ungdomar/tonåringar samt med policyutveckling inom dessa områden. I arbetet med tonåringar börjar arbetet redan
med den 10-åriga flickan även om vi inte
räknar det till tonåren. Flickor riskerar redan i dessa unga år att drabbas av våld och
bli sexuellt utnyttjade. Barnäktenskap, tonårsgraviditeter och könsstympning är bara
några exempel…
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Mitt arbete består av att utveckla den globala strategiska riktningen för UNFPA
inom de tematiska områdena och vara en
del i det internationella partnerskap som
utvecklar nästa strategiska plan 2018–
2021. Vi jobbar också med stöd till regionala och landskontor med sakkunskap och
kompetensutveckling. Barnmorskeutveckling är en central del i den stora tematiska
mödrahälsofonden (MHTF) som Sverige
är en stor givare till. Där ingår också fistula- och andra SRHR relaterade program.
Arbetet handlar ju inte bara om att rädda
liv utan också att öka kvinnors livskvalitet,
minska sjuklighet och ge kvinnor, flickor
och ungdomar redskap att förstå sin sexu
ella och reproduktiva hälsa och rättigheter
så att de kan välja och bestämma över sina
kroppar och sina liv. Vi arbetar också tillsammans i ett partnerskap för att säkra
kvalitén i vården. Kvalitetsbrist är också en
fattigdomsparameter.
Är vi på rätt väg när det gäller utvecklingen
av barnmorskans kompetens globalt?

Jag upplever att vi är på rätt väg men vi
måste hålla fokus och utöka barnmorskeprogrammen till att bättre passa in i ett bredare SRHR-arbete. UNFPA arbetar med att
utveckla en barnmorskestrategi där vi bland
annat tittar på hur barnmorskor skulle kunna spela en allt större roll inom SRHR och
inte bara kring förlossning och med nyfödda.
Barnmorskans arbete behöver inkludera
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Vilka är de tre viktigaste utmaningarna just
nu för att möta världens behov av utbildade
barnmorskor?

Vi måste också öka arbetet med att påverka
den politiska viljan att satsa på barnmorskor. I många länder ligger inte alltid besluten hos hälsoministerierna utan hos finansministern. Det är där det viktiga arbetet
med att säkerställa nationell finansiering
finns, så att länderna själva kan ta över mer
och mer av barnmorskeutvecklingen.
Vi måste se barnmorskan som en arbetstagare som har rätt till en arbetsmiljö där
hon är säker, där det finns resurser och utrustning – det vill säga att skapa en arbetsmiljö där barnmorskan kan arbeta och vara
kvar. Genom SDG har vi enats om att inte
lämnar någon kvar. Oavsett var, särskilt i
glesbygden, och i vilket land den utbildade
barnmorskan arbetar måste vi säkerställa
att hon kan arbeta och vara kvar på sin
arbetsplats så kvinnor får tillgång till kvalitativ service och vård.
TEMA INTERNATIONELLA BARNMORSKEDAGEN

Sist men inte minst är barnmorskefrågan
också en jämställdhetsfråga. Vi måste fortsätta jobba med frågan kring kvinnors status och jämställdhet eftersom detta är centralt för att göra barnmorskors röster hörda.
Vad anser du behövs för att minska
mödra- och spädbarnsdödligheten?

Förutom det jag redan nämnt, måste vi
lägga mycket större vikt på att säkerställa
kvaliteten i vården. Jag ser brist på vårdkvalitet som en fattigdomsindikator. De som
är mest marginaliserade och mest utsatta får
den sämsta vården. Vi pratar dels om att
upprätthålla en säker vård enlig standards
och dels på rätt sätt, men vi pratar sällan om
vikten av bemötande och att ha en männi
skocentrerad syn på vården. Kvinnan ska
uppleva att hon har fått en säker vård som
hon har varit delaktig i och där hennes behov av ett mänskligt bemötande är centrala.
Det som vi här hemma ofta tar för självklart.
Vilka råd vill du ge till en svensk barnmorska
som vill arbeta internationellt?

Svenska barnmorskor är oerhört kompetenta med ett brett verksamhetsområde
jämförelsevis med de flesta andra länder. I
dagens läge så behöver man som barnmorska lära sig också mer om internationella relationer, globala studier eller liknande, så
att när man kommer ut i världen förstår
barnmorskans roll ur ett globalt perspektiv.
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Jag vill verkligen betona att vi behöver fler svenska barnmorskor
ute i världen, dels på grund av vår breda kompetens men också
med budskapet att barnmorskan spelar en betydande roll i välfärdssamhället,
vilket är viktigt att förmedla till andra länder.
Internationellt arbete inom FN handlar inte
om kliniskt arbete, utan om att kunna omsätta sin kunskap till policy- och strategioch utvecklingsarbete. Jag vill verkligen betona att vi behöver fler svenska barnmorskor
ute i världen, dels på grund av vår breda
kompetens men också med budskapet att
barnmorskan spelar en betydande roll i välfärdssamhället, vilket är viktigt att förmedla
till andra länder.
Var tror du den globala barnmorske
utvecklingen står om tio år?

Jag tror vi kommer ha en stadig fortsatt utveckling av barnmorskekåren i utvecklingsländer där vi förstår att vi måste skapa drägliga arbetsförhållanden för barnmorskor för
att kunna säkerställa en kvalitativ vård. Jag
hoppas att barnmorskan har en större och
självklar del i mödravården, att vi har fler
barnmorskor i ledarskapspositioner samt att
fler barnmorskor forskar och tar ledarskap
för vården och är drivande i frågor just kring
kvinnor och kvinnovård. Jag hoppas också
att barnmorskor med specifika erfarenheter
och kunskaper ökar och säkerställer att vi
finns på ledande positioner inom policy
arbete och kliniska positioner i alla länder.
Utvecklingsmålen omfattar alla länder och i

Internationella rådet

genomförandet av utvecklingsmålen kring
hälsa och jämställdhet, ser jag barnmorskan
som en viktig ingång och tillgång.

Svenska Barnmorskeförbudets förbundsstyrelse har nyligen tagit beslut om
en omstart av ett internationellt råd inom förbundet.

Annat som du vill förmedla till Jordemoderns
läsare?

Syftet är att på ett bättre sätt kunna bevaka internationella barnmorskefrågor och
möjliggöra ett bra internationellt utvecklingssamarbete med barnmorskor globalt.
Ett nytt policydokument för det internationella arbetet är framtaget och det internationella rådet har för avsikt att starta upp
arbetet under hösten 2017.
Barnmorskeförbundet samarbetar med
andra organisationer för att stödja barnmorskeprofessionen och barnmorskeorganisationer i andra länder. Särskilt sakkunniga
i internationella frågor och global sexuell
och reproduktiv hälsa utses av förbunds
styrelsen.

Avslutningsvis vill jag säga att det har varit
helt fantastiskt att få varit med om den globala barnmorskeutvecklingen från början
av 2000-talet, där Sverige spelat en avgörande roll för var vi står idag. Det ska vi vara
stolta över. Gunilla Essner som tidigare arbetade på Sida som SRHR handläggare,
dock inte barnmorska själv, är en av de eldsjälar som skall nämnas i detta sammanhang. Hon gav sig inte och det var viktigt
för världens kvinnor. Svensk barnmorskekunskap och erfarenhet är till stor del grunden till att vi står där vi står i dag, i det
globala arbetet. Det finns naturligtvis inte
en modell som passar alla men det går att
använda viktiga erfarenheter från Sverige i
arbetet att stötta andra länder.

Ledamöter och internationellt sakkunniga
har till uppgift att

• Brett främja intresse och förståelse kring
frågor som rör global sexuell och
reproduktiv hälsa, med särskilt fokus på
kvinnors rättigheter och barnmorskors
möjlighet att verka för god hälsa för alla.
• Lämna sakkunnig information samt
bidra till förbundets internationella
strategier.
• På förbundsstyrelsens uppdrag driva
enskilda projekt.
• Verka som sakkunnig till SIDA och
andra samhällsföreträdare.
• När någon enskild medlem företräder
förbundet ska förbundets syn och policy
i internationella frågor föras fram.
Mer information om internationella rådet
finns på barnmorskeforbundet.se

Kontakt: Anneka Knutsson, Chief of Branch,
SRH, United Nations Population Fund (UNFPA)
New York, knutsson@unfpa.org
Intervju: Anna af Ugglas
Kontakt: Barbro Fritzon, sammankallande
för internationella rådet.
barbro.fritzon@barnmorskeforbundet.se
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Mia Ahlberg

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Kära kollegor,

Förändringar kan gå fort och många är sugna

jag och Eva Nordlund (vice) är nyss hemkomna från London där vi träffade
de engelska, tyska och holländska barnmorskeförbunden. Under tiden vi var
där drabbades Sverige av det fruktansvärda terrordådet i Stockholm. Det
var overkligt och obehagligt att vara långt ifrån nära och kära. Våra tankar
går till alla som har drabbats av detta fruktansvärda dåd.
På mötet mellan de fyra länderna stod det
klart att det är mycket som är likt vad det
gäller de stora utmaningar som våra organisationer och vår kår står inför. Men naturligtvis är det också en hel del som skiljer oss åt.
Barnmorskebrist, stress, otydligt ledarskap
och möjlighet till att bedriva god vård utifrån vårt kunskapsområde är gemensamt.
Lön, anställningsformer och vårdorganisation skiljer sig enormt och det är så spännande att inse att man kan göra på så många olika sätt – fast grunden är densamma. Vi
återkommer i ett senare nummer med en
rapport om just olika sätt att organisera vård.
Det jag vill diskutera med er är vad en
barnmorskebrist och brist på starkt ledarskap kan göra på sikt med en profession och
att vi måste vara vaksamma.
I alla länder har vi sett en utveckling mot
så kallad taskshifting eller tasksharing. Det
innebär i korthet att uppgifter som en profession har utfört av olika anledningar flyttas till en annan. Klassiska exempel för vår
kår är preventivmedelsförskrivning som tidigare enbart läkare utförde. Andra exempel är medicinska aborter och ultraljud.
Nu tänker ni kanske att detta är något
bra. Barnmorskans ansvar utökas och vi gör
det bra.
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Men om nu vi kan ta över uppgifter, så kanske exempelvis sjuksköterskor eller undersköterskor kan ta över vissa av våra? Naturligtvis måste vi vara dynamiska och anpassa
oss efter vårdorganisation och tillgång, men
vi måste vara extremt uppmärksamma och
noggrant analysera vad det får för konsekvenser för vården och även vår profession
och kompetens i ett längre perspektiv.
Vi får inte glömma att det sätt på vilket vi
i Sverige arbetar med SRHR-frågor baserat
på barnmorskans kompetens i samarbete
med andra professioner är unikt.

Vi varken kan eller vill
framstå som konservativa
och protektiva ’kärringar mot
strömmen’.

Mia Ahlberg Förbundsordförande
mia.ahlberg@barnmorskeforbundet.se
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på att ta över uppgifter som traditionellt varit barnmorskans område. På hög politisk nivå finns också krafter som funderar på hur
vården kan organiseras annorlunda och med
andra yrkeskategorier. Vår historiskt mycket
framgångsrika modell, baserat på barnmorskekompetens, kan snabbt förändras vilket,
enligt mig, kan vara mycket negativt.
Vad ska vi då göra?
Vi varken kan eller vill framstå som
konservativa och protektiva ”kärringar mot
strömmen”. Nej, lösningen stavas kunskap
om vår historia, evidens för hur just barnmorskekompetensen är viktig för kvalitativ
vård (läs The Lancet series Breastfeeding –
Midwifery – Maternal Health!!!), god kommunikation och framför allt ett starkt och
effektivt ledarskap av barnmorskor.

i juni handlar om
vikten av gott ledarskap i vår kår. Under vårt
möte i London lyssnade vi på duktiga forskare och makthavare inom vår profession
och de kom gång på gång tillbaka till vikten
av ett starkt ledarskap med en tydlig vision.
Vi kan inte driva vården, eller vår egen
kompetens, framåt utan barnmorskor som
chefer och ledare. I dag är många barnmorskor oerhört drivna chefer och jag hyllar er
alla.
Jag har precis bytt jobb och är så glad för
att min högsta chef är en barnmorska. Vi
talar samma språk och delar erfarenheter
som är enormt centrala för att utveckla vården åt rätt håll.
Vi måste värna om våra chefer och stötta
alla som vågar anta utmaningen. Vi måste
ICM-kongressen i Toronto

Vi måste vara enade och
tala samma språk och ha
en gemensam vision.
också ständigt påminna varandra om att vår
roll inte är självklar och om att nästan ingenting av det vi gör är reglerat.
Det betyder att vi är möjliga att bytas ut,
vilket nu sker på flera platser i Sverige på
grund av en påstådd barnmorskebrist. Vi
måste vara grymt pålästa och ha tydliga argument för varför just vi ska utföra en uppgift. Vi måste vara enade och tala samma
språk och ha en gemensam vision.
Svenska Barnmorskeförbundet ska vara
en mycket aktiv del i denna vision och
framtida arbete!
Vi hörs,
Mia

The Lancet series Breastfeeding
– Midwifery – Maternal Health.
"Every woman, every newborn, everywhere
has the right to good quality care."
Korta filmer på Youtube, med exempel
också från Sverige.
The Lancet Maternal Health Series.
www.maternalhealthseries.org
International Day of The Midwife 2017
#IDM2017 Midwives, Mothers & Families:
Partners for life!
International Confederation of Midwives
www.internationalmidwives.org
Midwives – making a difference in the world
31st ICM Triennal Congress 2017
www.midwives2017.org
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