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Barnmorskor på landsbygd i Uganda
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Misoprostol är en prostaglandinana
log som inducerar kontraktioner och får
livmodern att tömma sig. Behandling
På global nivå utförs varje år ca 20 mil
joner illegala och oftast osäkert utförda
med misoprostol är lika effektiv som va
kuumaspiration och har etablerats som
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dock fokuserat på behandling genom
snitt 6,2 barn, och nästan hälften av alla
förd av läkare. Någon utvärdering av
graviditeter är oplanerade. Tillgång till
misoprostolbehandling vid inkomplett
reproduktiv hälso- och sjukvård och in
formation om sexuell hälsa är begrän
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komplikationer. Mödradödligheten i
Uganda är fortsatt hög, och det har upp
skattats att 26 procent av mödradöd
ligheten orsakas av osäkra aborter. Lä
karbristen är betydande, framför allt på
landsbygden där barnmorskor i hög ut
sträckning ansvarar för mödrahälso
vård och förlossning.
Studien visar att barnmorskor på ett
medicinskt säkert sätt kan hantera
medicinsk behandling av ofullständiga
aborter på landsbygden i Uganda. Ef
tersom det finns betydligt fler barn
morskor än läkare i Uganda (och i
många andra låginkomstländer) ökar
detta tillgängligheten till behandling
vid ofullständiga aborter och missfall,
vilket räddar kvinnors liv.
Studien kommer att ligga till grund
för nya riktlinjer från WHO angående
postabortbehandling med misoprostol
utförd av barnmorskor. Resultaten kan
även ligga till grund för förändringar i
utbildningsplaner för barnmorskeut
bildning för att inkludera omhänderta
gande efter inkomplett abort.
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■■sammanfattat
Ofullständig abort kan ge upphov till blödningar och infektioner och är ett potentiellt
livshotande tillstånd.
Postabortbehandling innebär behandling av
ofullständig abort och inkluderar vid behov
preventivmedelsrådgivning och -förskrivning.
Behandling med misoprostol är lika effektiv
som kirurgisk behandling vid ofullständig
abort.
En studie visar att barnmorskor kan diagnostisera och behandla ofullständiga aborter
med misoprostol på landsbygden i Uganda.
Eftersom det finns betydligt fler barnmorskor
än läkare i Uganda och i många andra låginkomstländer, ökar detta tillgängligheten till
kompetent omhändertagande, vilket räddar
kvinnors liv.
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