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Sverige satsar ännu mer  
på att minska mödradödligheten  
Takten måste öka om det femte millenniemålet ska uppnås

SidaS policy team hälSa och Social trygghet, juni 2009



utgÅngSpunKt
Mödradödlighet är ett stort och gravt försummat hälsoproblem som 
dagligen skördar fler dödsoffer (mödrar och barn) än aids, tbc och  
malaria tillsammans. Många kvinnor får ingen vård under graviditeten 
och föder utan hjälp av utbildad sjukvårdspersonal. I Afrika söder om 
Sahara är risken att dö av komplikatoner under förlossning och gra-
viditet 1 på 22, jämfört med 1 på 7 300 i mer utvecklade områden. 

Samhällets syn på kvinnors värde, deras makt över sin sexualitet och 
rätt att välja graviditet eller inte återspeglas i hur mycket samhället väljer 
att satsa på mödravård, säkra aborter, preventivmedel med mera. Sveriges 
stöd till ökad jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter, även 
för unga, är därför en förutsättning för att minska mödradödligheten.

SVerigeS SatSning 
Den särskilda satsning som Sverige nu gör för att förbättra mödrahälsan 
kommer att involvera många samarbetsparter, både internationellt och 
i Sverige. Företag, enskilda organisationer, myndigheter och universitet 
ska engageras. Sverige ska lyfta fram mödradödligheten i dialogen med 
samarbetsländerna och bidra till en ökad samordning mellan de många 
globala initiativ som nu tas när det blivit uppenbart att det femte mil-
lenniemålet inte kan uppnås med nuvarande utveckling. Nya metoder 
för att uppnå och mäta resultat ska utvecklas och utvärderas.  

tuSentalS inSatSer
Satsningen ska komplettera de tusentals insatser för nästan fyra  
miljarder kronor som Sverige redan nu gör för att fler människor ska få 
tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet. I Bangladesh – där Sida 
gett stöd till hälsovård i många år – får kvinnor numera gratis vård 
under graviditeten. Uganda och Zambia hör också till de länder som 
fått bilateralt hälsostöd under lång tid. 

I Sudan, Demokratiska Republiken Kongo och andra länder där det 
nyligen varit krig, eller där strider fortfarande pågår, används sexuellt 
våld mot kvinnor ofta som en del av krigsföringen. Det gör problemet 
än mer akut och komplicerat. Här går Sidas stöd genom olika multilat-
erala organisationer. 

Sida stödjer också forskning kring sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter i Uganda, Tanzania, Moçambique, Rwanda och Nicaragua. 

VärldenS länder har förbundit 
sig att minska mödradödligheten med  
75 procent mellan 1990 och 2015 i det 
femte av millenniemålen. Men mödra- 
dödligheten har inte minskat alls i låg- 
inkomstländerna de senaste 20 åren.  
Det är det enda av millenniemålen som 
hittills inte lett till något resultat. 

Sverige satsar redan nu nästan fyra 
miljarder kronor på hälso- och sjukvård, 
inklusive mödrahälsa. Nu höjer Sverige 
ambitionsnivån och satsar 100 miljoner 
kronor extra ur biståndsbudgeten 2009 på 
insatser som ska skynda på utvecklingen 
och ge fler mammor och barn chansen att 
överleva genom graviditeten och 
förlossningen. Satsningen kommer att 
involvera många samarbetsparter, både 
internationellt och i Sverige. 
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Sida prioriterar fyra områden i satsningen

Sverige gör en särskild satsning för att förbättra mödrahälsan och minska mödradödligheten.

Strategisk kommunikation på alla nivåer 
för att förändra attityder och lagar

Resurser till bättre mödravård, inklusive 
akut förlossningsvård och säkra aborter. 

Utbildning av vårdpersonal. 700 000 fler 
barnmorskor behövs i världen. 

Bättre transporter och kommunikationer  
så att kvinnorna hinner fram till vården.

lÅginKomStländernaS behoV 2009–2015

hälso- och sjukvården i  49 låginkomstländer 
måste byggas ut för att klara ytterligare:
n 234 miljoner förlossningar
n 276 miljoner mödravårdsbesök
n 234 miljoner återbesök för mammor och 

deras nyfödda barn
n 1,1 miljoner hälsoarbetare och adminis-

tratörer utbildade (för att klara målet om 
minst 2,3 hälsoarbetare/1000 invånare)

n  58 miljoner par som använder 
moderna preventivmetoder 2015.

Läs mer på www.sida.se eller kontakta   
Sidas Policy Team Hälsa och Social Trygghet 
för mer information. 
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En kvinna får hjälp med en säker abort på ett sjukhus i Bangladesh. Osäkra och illegala 
aborter står annars för 30–40 procent av mödradödligheten i låginkomstländer.
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