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• Ett och ett halvt år med pandemi och nya
arbetssätt. Digitala vårdmöten och patient‑
besök har fått ersätta fysiska besök. Självtes‑
ter har ersatt bokade besök med undersök‑
ning och kontroller. Nu öppnar samhället
upp igen, men en del av detta ”nya” inom
hälso- och sjukvården är antagligen här för
att stanna. Frågan är hur vi säkerställer en
säker vård för alla.
Vad har pandemin burit med sig när det
handlar om reproduktiv, perinatal och sexu‑
ell hälsa? Kvinnors och barns hälsa? Vad har
vi sett, upplevt och diskuterat?
Naturligtvis har mycket handlat om den
nya sjukdomen covid-19 och dess risker för
gravida kvinnor, graviditeten och barnet
– samt amning. Allt eftersom kunskapsläget
klarnat har vi lärt oss mer om sjukdomen,
vårdrutiner, risken för smitta och vaccin.
Vi har också sett rapporter om det ökade
våldet i pandemins spår. I Sverige blev det
åter storpolitisk debatt om mäns våld mot
kvinnor. Kvinnor som misshandlats till döds,
mördats. Barn som bevittnat våld, misshan‑
del och mord. Minnen som de bär med sig
genom livet. Andra rapporter har handlat om
trafficking, prostitution, våldsporr och mäns
sexköp. Det har delvis blivit en uppföljning
av #metoo-debatten då många, framför
allt kvinnor, vittande offentligt om egna erfa
renheter och upplevelser. Allt i syfte att
motverka normalisering och tystnadskultur
kring sexuella ofredanden och övergrepp.
Socialstyrelsen rapporterade att en av tio
unga kvinnor får antidepressiva läkemedel,

men eftersom den studien bygger på resultat
fram till 2019 vet vi ännu inte vilka effekter
pandemin kommer att ha. Minoritetsstress
är ett begrepp vi hört mer om, liksom struk‑
turell rasism och obstetriskt våld. Vi har
också sett exempel på en underdimensione‑
rad kvinnovård.
Den internationella patientsäkerhetsdagen

uppmärksammades den 17 september. Årets
tema var Säker mödra- och förlossningsvård.
Sveriges mödra- och förlossningsvård håller
en hög kvalitet och är bland de säkraste i
världen men det finns saker kvar att göra för
att bli bättre. Ta gärna del av Socialstyrelsens
film Samtal om säker mödravård och förlossningsvård.
Samtalet i filmen handlar om hur den
svenska mödra- och förlossningsvården upplevs och vilka utmaningar och möjligheter
som finns. Det berör också på vilket sätt
Sverige kan bidra till en säker förlossnings‑
vård utanför landets gränser och vad vi kan
lära av andra.
Samtalet leds av Inga-Maj Andersson,
barnmorska och utredare på Socialstyrel‑
sen. Medverkande är Mia Ahlberg, barn‑
morska, medicine doktor och omvårdnads‑
ansvarig Karolinska universitetssjukhuset,
Mikael Norman, barnläkare, professor
K arolinska Institutet och registerhållare
Neonatalregistret SNQ och Charlotta
Grünewald, senior förlossningsläkare och
docent Karolinska Institutet.

