
FN har satt upp målet att minska död-
ligheten i samband med graviditet och
förlossning med tre fjärdedelar fram
till år 2015. Sverige deltar i arbetet
genom Sidas satsningar i Afrika, Asien
och Latinamerika. Nittionio procent
av graviditets- och förlossningsrela-
terade dödsfall inträffar i utvecklings-
länderna, och de flesta av dem skulle

kunna förebyggas. I länder där kvin-
nor har låg status, har barnmorskorna
emellertid svårt att hävda sig och den
kompetensen de företräder. För att
stärka dem i deras yrkesroll stöttar
Sverige flera projekt i bl a Angola och
Zambia. I Indien och i Nicaragua har
pilotprojekt påbörjats och i Afrika
stöds ett omfattande nätverk, där

barnmorskor med forskningsintresse
från ett stort antal länder söder om
Sahara deltar.

Mödradödligheten har inte minskat
i den takt som vore möjlig, och stora
satsningar är nödvändiga för att nå
FN:s mål om minskad mödradödlighet
och halverad fattigdom till år 2015.
Sidas nya hälsopolicy ”Health is
wealth” lyfter också fram mödradöd-
ligheten som ett område där man ska
vara särskilt aktiv.

Nätverk sprider kunskap och
erfarenheter
Barnmorskorna är nyckelpersoner för
att vända utvecklingen, och särskilt
stor möjlighet att utveckla och påverka
har de som har högre tjänster och
forskarutbildning. Sida stöttar AMRN,
Africa Midwives Research Network,
som är det största nätverket för forsk-
ande barnmorskor i Afrika.

Nätverket initierades 1995 och har
vuxit snabbt. Nu deltar över trettio
länder söder om Sahara, framförallt
engelskspråkiga och portugistalande.
Det finns också ett stort intresse från
franskspråkiga länder att delta. Från
Sveriges sida deltar Karolinska
Institutet (KI), och i en kontinuerlig
dialog med AMRN delar KI med sig
av forskningskunnande och god praxis
inom förlossningsvård i Sverige. KI lär
också av kollegorna i nätverket och
kan förmedla kunskap och erfaren-
heter vidare inom ramen för andra
utvecklingssamarbeten som handlar
om sexuell- och reproduktiv hälsa.

Fler välutbildade barnmorskor 
ger tryggare förlossningar 

Välutbildade barnmorskor och kvalificerad förlossningsvård kan rädda
många mödrars och barns liv. Varje år dör cirka 600 000 kvinnor i
komplikationer av graviditet och förlossning, och många miljoner
drabbas av lidande på grund av utebliven behandling. 

Bättre mödrahälsovård och kvalificerad förlossningsvård kan rädda många mödrars och barns liv.
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Ökad kompetens ger 
ökad respekt
Barnmorskorna i nätverket uppmuntras
att systematiskt utvärdera sin verksam-
het för att kunna förbättra sitt arbete
och sina relationer till kvinnorna.
Genom Internet, seminarier, nyhets-
brev, möten och konferenser utbyter
de erfarenheter och forskningsresultat,
och diskuterar hur man bäst kan 
omsätta resultaten till bra omvårdnad.
Avsikten är att barnmorskorna ska 
utveckla sin förmåga att tänka kritiskt
för att kunna förändra dåliga vårdruti-
ner. Ett exempel är från Moçambique
där kvinnor på grund av platsbrist på
sjukhusen, fött barn i samma säng.
Ofta smittades de av infektioner. Nu
har de flesta sjukhus skaffat sängar så
alla blivande mammor får var sin.

Ökad kompetens ger ökad respekt från
läkare och beslutsfattare. Det gör det
lättare för barnmorskorna att påverka,
både den egna arbetssituationen och

förlossningsvården i stort. Det ger
dem också större möjligheter att arbe-
ta för bättre hälsa och livsbetingelser
överhuvudtaget bland fattiga kvinnor.

STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT 
UTVECKLINGSSAMARBETE

105 25 Stockholm
Besök: Sveavägen 20
Telefon: 08-698 50 00
Telefax: 08-698 56 15
www.sida.se, info@sida.se

Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är vår tids
största utmaning. Det kräver samarbete och uthållighet.
Samarbetsländerna ansvarar för sin utveckling. 
Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och 
kompetens. Det gör världen rikare.

För att stärka barnmorskorna i deras yrkesroll stöttar Sverige flera projekt i bl a Angola och Zambia.

I regioner där det för det mesta inte finns utbildad personal, är
målet att ha utbildad personal vid 90 procent av förlossningarna
till år 2015.

FAKTA

Vi vet vad som behöver göras för
att minska barnsängsdödligheten.
Några av de nödvändigaste åtgärderna
är: familjeplanering, grundläggande
mödravård, utbildad förlossningsperso-
nal, neonatalvård och förebyggande
behandling av riskfyllda aborter och
komplikationer vid graviditet och för-
lossning.   

Africa Midwives Research
Networks insatser.
Regionala insatser och insatser på
landnivå mellan 2002–2006, totalt  
10 888 800 SEK.

Karolinska Institutets insatser.
Mellan 2002–2006, totalt 
2 601 500 SEK.
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