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– FÖRbÄTTRA mÖDRAHÄLSAN
hÖj KUnsKapen
En kvinna dör varannan minut i samband
med graviditet eller förlossning
disKUteRa och FÖRdjUpa
Ett av millenniemålen är att minska mödradödligheten med 75 %
Når vi målet?
Utmana eleveRna
Hur kan du förändra?

ALLA TJEJER HAR RÄTT ATT
ÖVERLEVA SIN GRAVIDITET
Varannan minut dör en kvinna i samband med graviditet eller förlossning.
99 procent av all mödradödlighet sker i låginkomstländer. Högst är risken
på landsbygden och i fattiga samhällen. Unga tonårstjejer löper större risk
för komplikationer och att dö till följd av graviditet än äldre kvinnor. Kvalifi
cerad vård före, under och efter förlossningen kan rädda livet på kvinnor
och nyfödda. Mellan åren 1990 och 2010 minskade mödradödligheten
i världen med nästan 50 procent. Men vi har en lång väg kvar för att nå
FN:s millenniemål och det går för långsamt.
Varje dag dör 800 kvinnor i samband med graviditet eller förlossning.
Vi vill se att den siffran minskar i framtiden.

Radiohjälpen i samarbete med
Sveriges Radio och SVT
Musikhjälpen är en nationell insamling och informationssatsning
som pågår den 9–15 december 2013 och genomförs av Radiohjälpen,
Sveriges Radio och SVT. Med engagemang som ledord samlar
Musikhjälpen varje år in pengar till en undanskymd humanitär
katastrof.

Utbildningsmaterialet
Detta utbildningsmaterial är framtaget för att sprida kunskap om
mödrahälsa och mödradödlighet i världen. Förutom bakgrundsfakta
och filmer innehåller materialet diskussionsövningar och en utmaning
att konkret göra skillnad: starta ett initiativ! Du som leder arbetet be
höver inte ha specialkunskaper om ämnet sedan tidigare, men om du
vill lära dig mer finns fördjupande faktablad att hämta på
musikhjalpen.se. Detta utbildningsmaterial är framtaget av Radio
hjälpen i samarbete med UR och Sveriges Radio. Vår förhoppning är
att du som använder det ska finna det intressant och lättanvänt.
Stort lycka till med ditt viktiga uppdrag att utbilda och engagera
unga människor!

DIN KLASS KAN FÖRÄNDRA – STARTA ETT INITIATIV
Varje bidrag räknas och varje initiativ runt om i Sverige är viktigt. Vill
din klass engagera sig för Musikhjälpen så går det fint. Läs mer och
anmäl ert initiativ på musikhjalpen.se

Sändningar:
Dygnet runt 9–15 december i
• P3 Sveriges Radio
• SVT Play

Starta ett initiativ
• 1 oktober: Anmäl
initiativet på
musikhjälpen.se
• 9–15 december: samla
in pengar
• Sätt in pengarna på
Radiohjälpens konto
och märk inbetalningen ”Musikhjälpen
1550001”
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Så här använder
du materialet
Det här materialet är framtaget för att kunna användas av engagerade
ungdomar, ledare och lärare. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att
känna engagemang och identifikation med kvinnor, barn och
familjer i världen som drabbas av mödradödlighet och att fungera
som en ögonöppnare för andras livssituationer. Materialet är skapat
för en grupp på mellan 10–30 personer och kan användas exempelvis
i klassrummet, på scoutträffen, i den ideella organisationen, studie
cirkeln eller kanske på en temadag.
Materialet är uppdelat i tre olika kapitel och är skrivet för att det ska
vara lätt att sätta igång arbetet och lätt att förstå upplägget för varje
träff. Varje lektion tar mellan 45–60 minuter beroende på gruppens
storlek och hur pratsamma deltagarna är.

En timme räcker till att:
•
•
•

Berätta om temat utifrån inledningstexten
Samtala utifrån diskussionsfrågorna och göra en övning
Titta på hur deltagarna kan gå vidare om de vill engagera
sig mer

Använd diskussionsfrågorna som det passar utifrån respektive grupp.

Till dig som leder
arbetet
Materialet består av fakta, digitala kartor, filmer samt övningar som
på olika sätt berör mödradödlighet i världen. Övningarna är lämpliga
att genomföras i samband med problematiserande undervisning där
eleverna i diskussioner får resonera sig fram till möjliga orsaker till,
effekter av och åtgärder på problem.

Tema 1: Vad är mödradödlighet?
Mål:
• Förstå omfattningen av mödradödlighet idag
• Förstå konsekvenserna av mödradödlighet
Budskap:
• Mammans hälsa är viktig både för henne själv,
för barnet och för familjen
• Mödradödligheten minskar men vi har långt kvar
till att nå FN:s millenniemål

Tema 2: Varför är mödradödligheten
så hög i världen?
Mål:
• Förstå olika faktorer som bidrar till mödradödlighet
• Veta vilka som drabbas av mödradödlighet i världen
Budskap:
• Mödradödlighet existerar i någon form i alla länder, men
99 procent av de drabbade är kvinnor i låginkomstländer
• Mödradödlighet beror på flera faktorer, t.ex. bristande
hälsovård men också fattigdom, analfabetism och
diskriminering av kvinnor

Tema 3: Vad kan vi göra för att bekämpa
mödradödlighet?
Mål:
• Kunna identifiera specifika handlingar för att bekämpa
mödradödlighet
Budskap:
• Förebyggande mödrahälsovård, familjeplanering och
bättre förlossningsvård är tre sätt att minska mödradödligheten i världen
• Du kan rädda liv

Koppling till skolans värdegrund
och uppgift
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt
solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska
gestalta och förmedla.
 Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna
verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell
solidaritet. Det internationella perspektivet ska också bidra till att
utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom
landet.

Kopplingar till centralt innehåll i Lgr11
Undervisningen i samhällskunskap i åk 7–9 ska bland annat behandla
följande centrala innehåll:
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet
med barnkonventionen
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen
Undervisningen i biologi i åk 7–9 ska bland annat behandla följande
centrala innehåll:
• Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet,
jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att före
bygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter
på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Kopplingar till Gy11
Utbildningen inom samhällsvetenskapsämnet ska bland annat utveckla
elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i
övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur männi
skors livsvillkor varierar över tid och rum.
Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati,
kommunikation, etik, genus och miljö. Utbildningen ska även ge
eleverna förståelse för hur olika faktorer påverkar möjligheterna att
bygga ett hållbart samhälle.

Tema 1: Vad är mödradödlighet?
Det är inte okej
En värld där en kvinna dör varannan minut i samband med graviditet
och förlossning är oacceptabel. Nästan alla dödsfall (99 procent) sker
i låginkomstländer, t.ex. i länder söder om Sahara eller länder i Asien,
där det ofta inte finns tillgång till vare sig en fungerande mödravård
eller förlossningsvård. De vanligaste orsakerna till att kvinnorna dör
är allvarliga blödningar, infektioner, högt blodtryck och osäkra
aborter. De som löper allra störst risk att dö är unga kvinnor mellan
15 och 20 år .
Det vi i materialet kallar låginkomstländer motsvarar i OECD/
DAC:s terminologi både låg- och medelinkomstländer. Läs mer här.
Vi vet att de flesta dödsfall beror på brist på resurser och att nästan
alla hade kunnat förebyggas. Men om vi vet det, varför går det då så
långsamt framåt?

Vad är mödradödlighet?
Definitionen av mödradödlighet är när kvinnan dör under graviditeten
eller upp till 42 dagar efter att hon avslutat sin graviditet. Men
konsek venserna är större och mer långtgående än så. Ett barn som
har förlorat sin mamma under förlossningen löper större risk att dö
innan det fyllt ett år, än ett barn vars mamma överlever. Dessutom
är det många kvinnor som klarar sin förlossning, men som får lång
variga komplikationer som kan påverka barnet och kvinnans familj.
Man räknar med att en fjärdedel av kvinnorna i låginkomstländerna
lider av allvarliga skador, infektioner eller funktionshinder som de har
drabbats av under graviditet och förlossning. Det kan handla om en
lång återhämtning efter en svår förlossning som då påverkar familjens
ekonomi för att mamman inte kan jobba eller behöver sjukvård. Om
mamman är svårt sjuk efter sin graviditet kan hon få svårt att ge sitt barn
mat, vård och fysisk närhet och det försätter också barnets liv i fara.
Mammans hälsa är därför viktig både för henne själv, för barnet
och familjen. Är mamman undernärd och sjuk blir bebisen också det,
vilket innebär större risk för utvecklingsstörning, näringsproblem
eller att barnet dör.

FN:s millenniemål
Mödradödlighet är ett globalt problem. År 2000 samlades 189 ledare
från olika länder för ett FN-toppmöte. Där enades man om åtta mål,
de s.k. millenniemålen. Mål fem är att förbättra mödrahälsovården
med 75 procent före år 2015.
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FILM FRÅN UR
Klicka på filmen för att se ett klipp om
hur det är att föda barn i Sierra Leone ur
filmen Välkommen till världen.

Delmålen är att:
• Mödrar och blivande mödrar ska ha tillgång till mödrahälsovård
• Minska mödradödligheten med 75 procent.
På 20 år har mödradödligheten minskat med nästan hälften, mycket
tack vare förbättrad hälsovård. I dagsläget är det ändå ett av de
målen som går långsammast framåt. Det är ett tecken på den låga
prioritet som flickors och kvinnors hälsa ges på många håll i världen.
Det kommer att krävas stora insatser för att uppnå målet.

PROVA: Klicka här för att skapa en egen
jämförelse mellan länder, till exempel
vad gäller mödradödlighet, hälsa och
tillgången till läkare.

Mer information
• Se hela filmen Välkommen till världen här
• Läs om millenniemålen här
• Webb: musikhjälpen.se

Tre fakta
• Varannan minut dör en kvinna i samband med graviditet eller
förlossning.
• Ett barn som förlorat sin mamma under förlossningen löper större risk
att dö under sitt första levnadsår, än ett barn vars mamma överlever.
• På 20 år har mödradödligheten minskat med nästan hälften, men
det är en lång bit kvar till FN:s mål att förbättra mödrahälsan med
75 procent till 2015.

CASE: Elian och kullarna i Kasese
Elian är 34 år och gravid med sitt sjunde barn. Hon bor högt upp på
kullarna i Kasese i Uganda. Om ett par veckor är det dags för henne att
föda. Hon hoppas det blir en pojke för än så länge är det bara döttrar i
familjen. Elian packar ihop en gryta, lite bönor och kassava, ett par om
byten och så babyns kläder såklart. Allt fäster hon i ett knyte på ryggen.
Madrassen rullar hon ihop och bär på huvudet. Tillsammans med sin svärmor beger hon
sig ner från kullarna mot Katelabas hälsocenter.
Svärmor muttrar lite om att ”på hennes tid gick det minsann lika bra med traditionell medi
cin och bybarnmorskan”. Men Elian står på sig, hon vill hellre till kliniken. Om något skulle gå
fel finns det bättre hjälp där, och det finns åtminstone elektricitet och rinnande vatten.
Vanligtvis tar vandringen ner fyra timmar, men nu är Elian höggravid och det går brant
nedför. Att åka motorcykeltaxi är uteslutet. Dels kör de ändå inte hela vägen upp och
sen är det dyrt, minst en dagslön skulle det kosta för Elian, som bara tjänar tio kronor
om dagen som småbonde.
 Elian är en av fyra fruar till sin make Felix. Hon är hans första fru och de gifte sig när
hon var 16. Ja, egentligen skulle de ju ha väntat till hon var 18, men nu blev det inte rik
tigt så. Snart blev Elina gravid med sitt första barn och sedan dess har barnen kommit
tätt. Visst finns det preventivmedel att köpa, men hennes man vill inte använda kondom
och hon själv får kraftiga biverkningar av p-piller. Hon blöder hela månaden och
mår dåligt. Och sterilisering – ”nä det är det minsann inte tal om”, menar Felix.
Läs fortsättningen av berättelsen om Elian i Tema 2.

Fakta om kvinnor i Uganda 2012
Mödradödlighet: 430 på 100 000 födslar (571 år 1990)
Antal födslar per kvinna: 6
Gifta vid 15 års ålder: 10%
Gifta vid 18 års ålder: 40%
HIV: Drygt 7% av befolkningen har HIV, högre på landsbygden
Tillgång till preventivmedel: 30%
Tillgång till ett besök på mödravård före födsel: 93%
Tillgång till ett besök på mödravård efter födsel: 48 %
Sjukvårdspersonal på plats vid förlossning: 57%

Övning
Gruppen sätter sig tre och tre och diskuterar utifrån frågorna nedan.
Återsamla gruppen och lyft några reflektioner, gärna en från varje
grupp. Fråga också om det kom upp andra ämnen i diskussionen.
• Förbättrad mödravård är ett av millenniemålen – vilka fler
millenniemål finns? Är det något av de andra millenniemålen som
också är kopplade till mödradödlighet? Förklara.
• Vilka är orsakerna till att Elian och Felix har många barn?
• Om Elian behöver ett kejsarsnitt när hon ska föda – hur kommer
det att påverka familjen? Ge flera exempel.
• Varför vill Elian gå den långa vägen till hälsokliniken istället för att
föda hemma?
• Hur går du vidare? Läs mer om hur du kan engagera dig på
Musikhjälpens initiativsida

Varannan minut dör en kvinna i samband med graviditet eller förlossning. Många går att
rädda men det krävs resurser i form av förbättrad vård före, under och efter förlossningen.
Det är i låginkomstländer och bland fattiga på landsbygden som mödradödligheten är
som störst. Insatser som är lämpliga är mödravård, familjeplanering och förlossningsvård.
Alla har rätt att skaffa barn utan att det är förenat med livsfara.
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Quiz om mödrahälsovård
1. Hur definieras mödradödlighet?
a)
b)
c)
d)

Kvinnan dör under graviditetens första 42 dagar
Kvinnan dör under förlossningen
Kvinnan dör under graviditeten eller upp till 42 dagar efter avslutad graviditet
Kvinnan dör efter förlossningen

2. Hur stor andel av kvinnorna i låginkomstländer
lider av allvarliga skador efter graviditet och
förlossning?
a)	En tredjedel
b) Hälften
c)	En åttondel
d)	En fjärdedel

3. Den vanligaste orsaken till att kvinnorna dör är:
a)	Allvarliga blödningar
b) Tuberkulos
c) Malaria
d) Undernäring

4. Vilket av FN:s milleniemål tar upp mödrahälsan?
a)
b)
c)
d)

Mål 8
Mål 5
Mål 1
Mål 9

5. Med hur mycket har mödradödligheten minskat de
senaste 20 åren?
a)
b)
c)
d)

32 %
48 %
12 %
Den har ökat, inte minskat

6. Vilka två länder står för flest antal dödsfall
kopplade till graviditet?
a)	Indien och Burkina Faso
b) Kambodja och Tchad
c) Mali och Nigeria
d) Nigeria och Indien
Svaren står upp och ner längst ner på sidan.
Vill du lära dig mer om mödradödlighet och mödravård? Läs mer på musikhjälpen.se

Rätt svar: 1) c, 2) d, 3) a, 4) b, 5) b, 6) d

Tema 2: Varför är mödradödligheten så hög?
Vad beror mödradödlighet på?
Mödradödlighet beror på flera faktorer. Alla faktorerna måste angripas
för att säkerställa att kvinnor får den vård de behöver både före, under
och efter en graviditet. Men också för att de barn som föds ska ges
rätt förutsättningar från starten i livet.
Orsaken till låginkomstländernas höga mödradödlighet är inte bara
dålig hälsovård, utan också fattigdom, analfabetism och diskriminering
mot kvinnor. Trots att utvecklingen går framåt, så dör fortfarande 800
kvinnor varje dag till följd av komplikationer under graviditeten eller
förlossningen.

De viktigaste faktorerna som gör
att kvinnor föder i hemmet och
inte har tillgång till rätt vård under
graviditet och förlossning är:
• Fattigdom
• Långa avstånd till sjukvård
• Brist på information
• Brist på sjukvård
• Kulturella traditioner

Var är problemet störst med mödradödlighet?
Mödradödligheten är mest utbredd i låginkomstländerna i Afrika söder
om Sahara och i södra Asien. Sett till enskilda länder står Indien och
Nigeria för flest antal dödsfall kopplade till graviditet. I Sverige är
risken en på 14 100 att dö i samband med graviditet eller förlossning.
För en kvinna i Niger är risken att dö en på 23.

Kartan visar uppskattningar om mödradödlighet i världen. Klicka på kartan för att
se den i större format.
Källa: WHO

Varför får kvinnorna inte den vård de behöver?
Fattiga kvinnor på landsbygden är de som har sämst möjligheter till
bra sjukvård. I dessa områden finns det ofta för få utbildade hälsoarbetare. Bara hälften av världens kvinnor har tillgång till mödravård
och förlossningsvård. Det betyder att miljontals barn föds utan tillgång till barnmorska, läkare eller sjuksköterska. I höginkomstländer
har i princip alla kvinnor tillgång till åtminstone fyra besök hos en
mödravård under sin graviditet och har professionell hjälp under förlossningen samt får vård efteråt. I låginkomstländer är det endast en
tredjedel av alla kvinnor som har tillgång till de fyra besöken under
graviditeten.

vaRFÖR dÖR KvinnoR i samband med
gRaviditet och FÖRlossning?
brist på mödravård
en viktig del av förklaringen är att fler än hälften av kvinnorna i låg
inkomstländer föder sitt barn utan assistans från utbildad sjukvårds
personal. Det råder stor brist på läkare, barnmorskor och förlossnings
kliniker i de flesta fattiga länder. Det är därför ofta för långt för de
födande kvinnorna att ta sig till närmaste förlossningsklinik. Det
kan också ta för lång tid för att vägarna är dåliga och att det saknas
transportmedel. istället föder kvinnorna sitt barn hemma, ofta under
ohygieniska förhållanden. även vid ganska enkla komplikationer, löper
då kvinnan en stor risk att dö eller skadas svårt.
preventivmedel och sexualupplysning
Långt ifrån alla tjejer i världen har tillgång till preventivmedel och
sexualupplysning. Varje år dör tiotusentals kvinnor till följd av osäkra
aborter. i stort sett alla dessa aborter utförs i låginkomstländer. bara
söder om Sahara står osäkra aborter för en fjärdedel av alla döds
fall kopplade till graviditet. en osäker abort innebär att den utförts
av någon som inte har tillräcklig medicinsk kunskap, saknar modern
utrustning och att de hygieniska förhållandena är dåliga. Vid en osäker
abort riskerar kvinnan sitt liv.
tonårsgraviditeter
Mödrahälsan påverkas även starkt av kulturella värderingar som ofta är
djupt rotade. i vissa länder är det exempelvis vanligt att mycket unga
flickor gifts bort – flickor vars kroppar inte är redo att bära eller föda
barn. Därför är millenniemål 5 om minskad mödradödlighet mycket
nära sammankopplat med millenniemål 3 om ökad jämställdhet.
i länder söder om Sahara i afrika löper unga kvinnor i de fattigaste
hushållen större risk att bli gravida och föda barn tidigt än unga kvinnor
i de rikaste hushållen. På landsbygden är tonårsfödslar nästan dubbelt
så vanliga som i städerna. Men den största skillnaden hänger samman
med utbildning: bland de som saknar utbildning är risken att få barn
tidigt fyra gånger så hög.

Se klippet från en hälsovårdsklinik
i burkina Faso.

Se klippet om behovet av tillgång till
sexualupplysning, preventivmedel
och säkra aborter.

meR inFoRmation
• Karta
• UR: Se filmen om Fardosa som får möjlighet att fortsätta sin ut
bildning istället för att gifta sig. Klicka här!
• Webb: musikhjälpen.se

tRe FaKta
• Mödradödligheten är mest utbredd i låginkomstländer i afrika söder
om Sahara och i södra asien. 99 procent av alla dödsfall i samband
med graviditet eller förlossning sker i låginkomstländer.
• Varje år dör omkring 50 000 kvinnor på grund av osäkra aborter
som utförts av någon som saknar tillräcklig medicinsk kunskap.
• Mödradödlighet är högre bland fattiga kvinnor på landsbygden
än i städer.
• Unga flickor i åldern 1519 som föder barn har löper större risk för
komplikationer och mödradödlighet, än äldre mammor.

case: FoRtsättning FRån tema 1
På hälsocentret får elian och hennes svärmor
vänta utanför. Dagarna går och förlossning
en kommer inte igång. De sitter tillsammans
med de andra kvinnorna på sina madrasser.
Väntar. Lagar mat över öppen eld. Vilar. Småpratar med kvin
norna. Männen är inte där. elian testas för HiV. Det gör alla
kvinnor för att förebygga överföring av eventuell smitta till
sina barn. Förra månaden testade 7 av 103 kvinnor positivt på
kliniken. Men elian har tur. ännu en gång.
På hälsocentret jobbar Sofia, barnmorskan. Nu är det
torsdag och hon har jobbat dygnet runt i tre dagar, imor
gon ska hon få byta av med sin kollega som tar resten av
veckans patienter. Sofia har förlöst dag och natt. De riktigt
svåra fallen skickar hon vidare till sjukhuset i Kasese: kejsar
snitten, sätesbjudningar och de riktigt unga flickorna.
elians värkar börjar på fredagsmorgonen och hon föder
redan före lunch. Hon har tur, bara varannan kvinna i
Uganda har utbildad förlossningspersonal på plats vid
förlossningen. Den här gången går allt bra. Sedan får hon
plats i en av stålsängarna i salen. Salen delar hon med fyra
andra kvinnor och deras anhöriga. Hon kan stanna en natt,
men sedan behövs hennes plats till de nyförlösta. Då rullar
hon ihop sin madrass, fäster benett i ett knyte på ryggen
och går mot byn, där högt uppe på kullarna. Familjen väntar
på henne, hushållssysslorna och jordbruket.

Se klippet om sambandet mellan
avsaknad av utbildning och tidigt
barnafödande

Se hela filmen om 14åriga Phiona som får
chansen att ta sig ur den onda cirkeln.

Se hela filmen en demografisk mardröm

Foto: Viviane Moos / Scanpix

Foto: Viviane Moos / Scanpix

Karen Kasmauski / Scanpix

Övning
Gruppen sätter sig tre och tre och diskuterar utifrån frågorna nedan.
Återsamla gruppen och lyft några reflektioner, gärna en från varje
grupp. Fråga också om det kom upp andra ämnen i diskussionen.
•
•

•
•

Varför riskerar Elian att utveckla HIV mellan graviditeterna?
Hon är ju gift. Förklara.
Vilka möjligheter har kvinnor i Sverige till mödravård? Är det
samma möjligheter oavsett vem du är, var du bor och var du
kommer ifrån?
Hur skiljer sig mödravården i Sverige mot byn i Uganda?
Hur går du vidare? Läs mer om hur du kan engagera dig på
Musikhjälpens initiativsida.

Mödradödlighet beror på flera faktorer. Alla faktorerna måste angripas
för att säkerställa att kvinnor får den vård de behöver både före under
och efter en graviditet. Men också för att de barn som föds ska ges
rätt förutsättningar från starten i livet. Orsaken till låginkomstländernas
höga mödradödlighet är inte bara bristande hälsovård, utan också
fattigdom, analfabetism och diskriminering mot kvinnor.

Foto: Sten Jansson, Lions

Tema 3:

Vad kan vi göra för att minska
mödradödlighet?
Mödradödlighet bekämpas globalt och lokalt
Mödradödligheten minskar men det krävs kraftfulla satsningar och
starkare politiskt stöd om målet om att minska mödradödligheten
med tre fjärdedelar ska uppnås i tid till 2015. Alla gravida kvinnor
utsätts för vissa risker och kan få komplikationer under graviditet,
förlossning och efter förlossningen, men många av riskerna kan
undvikas. Enligt WHO går det att förhindra cirka 90 procent av alla
dödsfall som är kopplade till en graviditet. För det krävs det bättre
förlossningsvård, fler utbildade barnmorskor, preventivmedelsrådgivning, sexualupplysning och rätt till säkra aborter.
Förebyggande mödravård
En del av lösningen är att öka tillgången till välutrustade vårdcentraler
och sjukhus med tillräckligt med utbildad vårdpersonal och mediciner.
Idag har bara hälften av världens kvinnor tillgång till mödravård.
Kostråd, malariabehandling och kunskap att känna igen symptom
och eventuella komplikationer har visat sig vara till stor hjälp och
bidragit till att rädda många kvinnors liv. Genom mödravård kan man
också undvika att hiv-positiva kvinnor överför smittan till sina barn.
Rekommendationen är att alla gravida kvinnor besöker en barnmorska
minst fyra gånger under sin graviditet – fortfarande är det bara hälften
av världens kvinnor som har chans att göra det.
Familjeplanering och preventivmedel
Ett effektivt sätt att undvika mödradödlighet är att utbilda i familje
planering och hur man undviker oplanerade graviditeter. Det handlar
om att ge kvinnor tillgång till preventivmedel så att de kan välja att
vänta med, eller undvika, graviditet. Dessutom behöver man se till att
det finns tillgång till säkra aborter.
Bättre förlossningsvård
En tredje viktig faktor är att informera om hur viktigt det är att få
mödravård och professionell hjälp under förlossningen. Tillgång till
utbildad personal i samband med förlossning och veckorna efteråt
minskar mödradödligheten markant.

Här är några exempel på projekt runt om i världen som förbättrat
mödravården och minskat mödradödligheten för kvinnor och som
långsiktigt har hjälpt deras barn och familjer.

Behandling av fistlar ökar överlevnaden för barn och mor
I Tanzania drabbas många kvinnor av fistlar i samband med förloss
ningen. Sedan flera år tillbaka arbetar Lions framgångsrikt med att
förebygga och bota problemet. Fistlar kan drabba kvinnor vid en
långdragen förlossning och bildas om vävnaden skadas när barnets
huvud stöter i kvinnans mjukdelar för att komma ut. Fistlar är gångar,
hål, i mjukdelarna som kan leda direkt till urinblåsan eller tarmen och
då läcker urin eller avföring ut i slidan. Om kvinnorna som drabbas av
fistlar inte får kirurgisk hjälp med att bli av med dem, blir de ansedda
som smutsiga och såväl kvinnorna som indirekt barnen blir utstötta ur
gemenskapen. Det finns också en starkt förhöjd risk att barnet dör vid
förlossningen p.g.a. de bakterier som bildas av läckaget.
Förlossningar med sjukvårdspersonal
har ökat med 30 procent i Rajastan
På den indiska landsbygden dör en kvinna var femte minut i samband
med förlossning. Ofta beror det på dålig hälsa, osäkra förlossningar i
hemmet och bristande tillgång på bra sjukvård. Indiens regering och
hälso- och sjukvårdspartners har arbetat tillsammans för att förändra
situationen. Främst har man riktat in sig på att ge kvinnor och barn i
de fattigaste områdena rätt vård. Under de senaste fyra åren i Rajastan,
Indien, har antalet förlossningar med assisterande yrkeskunnig
förlossningspersonal ökat med mer än 30 procent! Det har lett till
andra positiva effekter som t.ex. fler frivilliga som ger blod som kan
användas vid akut förlossningsvård.
Fler barnmorskor minskar mödradödligheten i Bangladesh
I många låginkomstländer saknas professionella barnmorskor. Det
är ett avgörande skäl till att 287 000 flickor och kvinnor varje år dör
i samband med graviditet och förlossning. I Bangladesh arbetar FN
tillsammans med regeringen för en förändring. På nio år har mödra
dödligheten minskat med 40 procent. Som ett resultat håller en helt
ny yrkeskår på att växa fram i landet. Förra året utexaminerades de 60
första barnmorskorna.
Hela tiden pågår en kamp för att förändra attityder och värderingar.
Tidigare saknades barnmorskor helt och födande flickor och kvinnor
kunde i bästa fall få hjälp av en ”dai”, vilket bäst kan översättas till
”hjälpgumma”. Tidigare födde nära 90 procent av mödrarna i hem
met. På tio år har den siffran sjunkit till 75 procent, samtidigt som allt
fler får hjälp av sjuksköterskor som vidareutbildats till barnmorskor.
På sikt är målet att varje landsbygdsklinik ska ha fyra barnmorskor så
att förlossningshjälp kan erbjudas dygnet runt i hela landet. Att antalet
dödsfall på 100 000 levande födda barn gått ner från 340 till 194 på
mindre än tio år visar att man är på rätt väg!

En mamma och hennes barn besöker kliniken
i Morogoro, Tanzania. Cirka 8000 mödrar och
barn har fått en säkrare förlossning/födsel
genom Lions mödra-/barnavårdsprojekt i landet.
Foto: Sten Jansson, Lions

Karolinska institutet om projekt att stoppa
mödradödligheten

Vad kan du göra?
Idag görs en rad insatser för att bekämpa mödradödlighet. Men vi
som individer, enskilda länder och internationella samfund måste göra
ännu mer.
GÅ SAMMAN: Hitta andra som är engagerade, gå samman och
arbeta för förändringar. Du kan till exempel bli medlem eller volontär i
en organisation – eller starta en egen.
TA STÄLLNING: Skriv under namninsamlingar för frågor du tycker
är viktiga. Var med på seminarier, möten och delta i kampanjer. Skriv
insändare till tidningar.
STARTA ETT INITIATIV: Den 9–15 december sänder Musikhjälpen
dygnet runt från en glasbur i Göteborg. Temat för året är just mödrahälsovård och mödradödlighet. Du kan starta ett initiativ, själv eller
med dina kompisar,  och stödja kampen för att alla tjejer har rätt att
överleva sin graviditet.

Tre fakta
•

•

Vill ni starta ett initiativ för Musikhjälpen?
Det är sjukt enkelt
Kom på vad ni vill göra – loppis, bullförsäljning, vintersimning... allt
är möjligt. Från 1 oktober kan du anmäla initiativet på musikhjälpen.se.
Pengarna samlar du sedan in under själva musikhjälpenveckan och
sätter därefter in summan senast den 16 december 2013 på Radiohjälpens konto 90 1950-6 och märker insättningen med Musikhjälpen
1550001. Från och med den 9 december kan du även starta din egen
digitala insamlingsbössa. Den digitala insamlingsbössan hittar du på
musikhjälpen.se.
Mer information
• UR: andra filmer om kvinnors villkor:
- Kris i Kenya
- Mer än halva himlen
• Webb: http://www.ur.se/Tema/Varfor-finns-fattigdom
• Webb: musikhjalpen.se
• Insamling: Se filmen om förra årets Musikhjälpen
• Starta ett initiativ på: Musikhjälpens initiativsida
Vad räcker pengarna till?
• 50 kronor kan räcka till ett års förbrukning av p-piller eller p-spruta
• 100 kronor kan räcka till mödravård för fyra kvinnor
• 200 kronor kan räcka till en begagnad cykel som en barnmorska
kan ta sig fram till kvinnorna på
• 200 kronor kan räcka till 14 förlossningskit för kvinnor som inte kan
ta sig till ett sjukhus

•

Idag har bara hälften av
världens kvinnor tillgång
till mödravård. Tillgång till
välutrustade vårdcentraler
och sjukhus som har
tillräckligt med utbildad
vårdpersonal och mediciner
kan rädda tiotusentals
kvinnors och barns liv.
Om kvinnor ges tillgång
till preventivmedel och
kunskap om familjeplanering kan de själva välja att
vänta med, eller undvika,
graviditet.
Tillgång till utbildad personal
i samband med förlossning
och veckorna efteråt
minskar mödradödligheten
markant. Det saknas 350
000 utbildade barnmorskor
i världen för att kunna möta
kvinnors behov av mödraoch förlossningsvård.
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