
❙ ❙ I Sidas nya riktlinjer för utvecklings-
stöd betonas en större jämställdhet mel-
lan givare och mottagare, där tyngd-
punkten ligger på utbyte av erfarenheter
snarare än på ensidigt biståndsflöde. Det
Sidastödda Samousa-projektet inom re-
produktiv hälsa i södra Afrika är ett ex-
empel på detta. Samousa står för Syd-
afrika (SA), Moçambique (M), Uganda
(U) och Sverige (S), de fyra länder som
är involverade i projektet. Från svensk
sida deltar specialister, ST-läkare och
barnmorskor från kvinnokliniken vid
Huddinge universitetssjukhus. Projektet
inkluderar åtta workshopar åren
1999–2003.

Tidigare erfarenheter visar att kun-
skapsutbytet mellan låginkomstländer
är minimalt även om geografiska förut-
sättningar finns. Inom Samousa-projek-
tet ges möjlighet till sådant utbyte av er-
farenheter mellan de tre afrikanska län-
derna med tyngdpunkt på regionala pro-
blem och försök till lösningar inom
mödrahälsovård och reproduktiv hälsa.
Dessutom, och inte minst, ges motiva-
tion till ökat samarbete tvärs över lands-

gränserna. Sverige och svenska ST-lä-
kare bidrar med historisk och aktuell er-
farenhet och har även något att lära av
dessa afrikanska länder vad gäller kli-
niskt panorama och förståelse av den fat-
tigdomsrelaterade sjuklighet som idag
råder i dessa länder.

Internationaliserad specialistutbildning
I och med deltagande av svenska ST-lä-
kare bidrar projektet även till internatio-
nalisering av svensk specialistutbild-
ning.

Under 1990-talet har internationali-
sering av grundutbildningen för läkare
fått ett kraftigt lyft på vissa universitets-
orter, och kurser i »global health« och
»international health« har introducerats.
Vidareutbildningen av läkare har inte på
samma sätt varit föremål för internatio-
naliseringsansträngningar. Det är egent-
ligen endast ett projekt, Samousa-pro-
jektet (se Läkartidningen [1]), som har
kunnat visa vägen till en sådan interna-
tionalisering på ST-läkarnivå.

Ytterligare en komponent i Samousa-
projektet är att olika hälsoarbetarkatego-
rier samarbetar inom ramen för samma
projekt. Således har i Samousa-projektet
ST-läkare och barnmorskor samarbetat
på en 50/50-basis, vilket innebär att lag-
arbetet givits stort utrymme inom obste-
triken i de fyra samarbetande länderna.
Detta har inneburit en god utgångspunkt
för diskussioner om hur mödravården
och förlossningsvården kan organiseras
och hur reproduktiv hälsovård kan im-
plementeras på ett meningsfullt sätt un-
der kulturellt mycket olika omständig-
heter.

För att ge exempel på vad en interna-
tionalisering av svensk vidareutbildning
kan bidra med återges nedan ett samlat
svenskt deltagarintryck efter den senast

avhållna Samousa-workshopen. Den
ägde rum i Kampala, Uganda, april
2001.

Oönskad graviditet
Varje år dör ca 90 000 kvinnor, eller 250
kvinnor/dag, till följd av illegal/osäker
abort. Vilka länder i modern tid skulle
acceptera en sådan magnitud av offer i
krig år efter år utan att ingripa? Var är
trupperna som försvarar dessa kvinnor?
I olika studier beräknas att upp till 95
procent av barnen under 5 år dör om de-
ras mor dör. En stor del av denna kvin-
nodöd skulle kunna förhindras, och där-
med skulle också dessa barn ges rätt till
livet. Tjugo miljoner illegala aborter ut-
förs årligen i världen i dag: ca 95 procent
företas i låginkomstländer, 5 procent i
östra Europa. Illegal abort står för majo-
riteten av komplikationer som uppstår i
samband med abort. Oönskad graviditet
är ett stort problem i samtliga tre länder.
I Uganda är abort inte legaliserad, och
den vanligaste patienten på den gyneko-
logiska akutmottagningen är en ung
kvinna med blödning efter illegalt indu-
cerad abort. I Moçambique är abort
t o m 12:e graviditetsveckan legal, men
på grund av denna begränsning och om-
fattande administration är den skattade
illegala abortsiffran hög även där. I Syd-
afrika legaliserades abort 1996, men
bristande ekonomiska resurser och brist
på läkare/barnmorskor villiga att utföra
abort gör att tillgången inte täcker efter-
frågan. Detta belyser problemet att lega-
lisering av abort inte är enda lösningen
utan att fler parallella processer krävs,
som tillgänglighet för alla, en förändrad
samhällsattityd och tillgång till antikon-
ception. Oönskade graviditeter och där-
med behovet av abort kommer alltid att
finnas. I Sverige med liberal abortlag se-
dan 1975 och god tillgång till preventiv-
medel utförs årligen ca 30 000 aborter.
Vi förväntar oss inte att antalet ska när-
ma sig noll någonsin. Däremot ska kom-
plikationer till följd av abort minimeras.

Mödradödlighet
Fattigdom bär i många fall skuld till hög
mödradödlighet. Förutom anemi, fetal
tillväxthämning, infektioner och under-
utvecklade bäcken till följd av närings-
brist hos den unga kvinnan bidrar dålig
infrastruktur och analfabetism. I Uganda
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och Moçambique föder 35–80 procent
av kvinnorna i hemmet. Det är där majo-
riteten av dödsfallen sker. En första
hjälplinje med assisterad förlossning
och eventuellt kejsarsnitt är oundgänglig
för att kunna minimera de odiagnostise-
rade komplikationer, ca 40 procent, som
drabbar »lågriskmödrar«. I ett historiskt
perspektiv kan vi jämföra svenska barn-
morskors arbete i förlossningsvården i
Sverige under 1700-talet. Med deras
kunskap om handhygien, tångförloss-
ning och aortakompression minskade
mödradödligheten med 80 procent innan
antibiotika, kejsarsnitt och modern me-
dicinsk teknik utvecklats. Dagens Ugan-
da motsvarar Sverige på 1840-talet,
Moçambique motsvarar Sverige på
1750-talet och Sydafrika Sverige på
1950-talet med avseende på mödradöd-
ligheten. En av Samousa-projektets hu-
vudpunkter är att belysa betydelsen av
samarbete mellan barnmorska och läka-
re. Att enbart utbilda fler läkare i dessa
länder kommer troligen aldrig att lösa
problemen. Kanske blir det billigare och
effektivare att utbilda fler barnmorskor,
eventuellt från byarna och få dem att vil-
ja stanna kvar och arbeta ute bland be-
folkningen. Uganda är långt ifrån en så-
dan lösning – ekonomisk tillväxt och ett
bättre liv skapas för närvarande i storsta-
den.

I Moçambique, som enda land i värl-
den, har man valt att utbilda sjuksköters-
kor till »assistant medical officers« med
praktisk kunskap i avancerad kirurgi
som kejsarsnitt. Dessa arbetar på små
sjukhus på landsbygden, och utfallet är
lika bra som efter operationer utförda av
specialister i obstetrik och gynekologi.

Barnmorskor i Maputos centralsjuk-

hus har tagit till sig kängurumetoden i
brist på kuvöser. Detta har fått antalet för
tidigt födda barn som överlever att öka.
Uganda tar nu efter sitt grannland och in-
troducerar liknande rutiner i centralsjuk-
huset i Kampala. I Sydafrika däremot,
med bättre resurser för prematura barn,
separerar man det friska, fullgångna, ny-
födda barnet från modern utan hänsyn
till mor–barnbindningens betydelse.
Även på denna nivå kan länderna lära av
varandra, och kunskap kan spridas i söd-
ra Afrika.

Kvinnan i södra Afrika
Antalet förlossningar är svårt att före-
ställa sig för en svensk obstetriker. På
centralsjukhuset i Kampala sker 22 000
förlossningar/år, att jämföra med Hud-
dinges 4 000/år. Kvinnan får själv ta
med en plastsäck att föda på. Man förlö-
ser 10–20 kvinnor i samma rum utan
stöd från släkting eller vän. Maken del-
tar inte. Graviditet och förlossning är
kvinnans ensak. Den afrikanska kvinnan
går själv till sin förlossning och går själv
hem med barnet på ryggen. Där väntar
ytterligare 3–4 barn på sin livsnödvändi-
ga försörjare, modern.

Kvinnans situation i Afrika är svår.
Hon är ofta analfabet, i Moçambique kan
endast 23 procent av kvinnorna läsa.
Moçambikiska och ugandiska kvinnor
föder i genomsnitt 6–7 barn, och andelen
tonårsmödrar är stor. I Uganda är det
fortfarande tillåtet med polygami.

Preventivmedel är förvisso tillåtna i
samtliga afrikanska deltagarländer men
används inte frekvent. Det förekommer
utbredda missuppfattningar om att pre-
ventivmedel orsakar infertilitet och can-
cer. Det är dessutom fortfarande hög sta-

tus att ha många barn, och ofta får kvin-
nan hemlighålla sitt preventivmedel för
mannen.

På gatorna ses hårt arbetande kvin-
nor, de bär ett barn på ryggen, ett i ma-
gen, leder ett vid handen och bär en tung
korg på huvudet. Det lär dröja flera ge-
nerationer innan den afrikanska kvinnan
når jämställdhet med mannen. En viktig
förutsättning för en sådan utveckling är
utbildning.

Infertilitet till följd av sexuellt över-
förda infektioner och pelvina infektioner
är ett stort problem. »Infertilitet föder
våld« är ett känt begrepp i Afrika. Kvin-
nor misshandlas och förskjuts om de inte
föder barn. När detta tabubelagda ämne,
våld mot kvinnor, har tagits upp upplev-
de vi svenska deltagare att detta var nå-
got som det var svårt för de afrikanska
deltagarna att diskutera. Två yngre man-
liga läkare från Uganda har dock, trots
motstånd och skepsis från äldre kolle-
ger, bedrivit studier i ämnet.

Ungdomsmottagning
I Uganda satsar man, bl a med hjälp av
bistånd, på reproduktiv hälsa för ungdo-
mar. Landets andel av tonårsgravidite-
terna är bland de största i Afrika, 43 pro-
cent. Vid 17 års ålder har ca 1/3 av flick-
orna fött barn. I Kampala har man via bi-
stånd startat »adolescent friendly«-mot-
tagning. Där arbetar unga volontärer
som har en basal utbildning och är nisch-
ade på olika områden som sexuellt över-
förda sjukdomar, relationsproblem och
preventivmedel. Möjlighet att konsulte-
ra barnmorska och gynekolog finns. Se-
dan starten för två år sedan har man haft
8 000 besök, något fler flickor än pojkar,
och det är populärt att gå dit. Volontären
har hög status, och man kan hoppas att
budskapen går fram när den tuffa, unga
killen på 22 år propagerar för kondomer:
»Det är viktigt att få killarna att förstå att
den manliga sexualiteten inte bara sitter
i genitalia, utan att det också är fråga om
en mental upplevelse.«

HIV/aids
Den rådande situationen i den afrikanska
HIV/aidskatastrofen skiljer sig mellan
deltagarländerna. Uganda har som enda
land i Afrika lyckats vända HIV-före-
komsten och ses av grannländerna som
ett föregångsland vad gäller öppenhet
och informationsspridning.

Andelen HIV-positiva i Uganda var
1989 ca 30 procent men har minskat till
ca 14 procent år 2000. Förutom en stor
satsning från sjukvårdsministeriet på in-
formationskampanjer har man på sex
sjukhus i landet möjlighet att erbjuda ne-
virapinprofylax i endosförfarande för att
minska mor–barnsmitta. Till en kostnad
av 4 US-dollar kan man reducera den
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vertikala transmissionen med 50 procent
[2], att jämföra med en 66-procentig
minskning av transmissionen vid lång-
tidsprofylax med zidovudin till en kost-
nad av 800 US-dollar.

De kvinnor som söker sig till mödra-
hälsovården erbjuds HIV-test. På cen-
tralsjukhuset i Kampala accepterade
drygt 50 procent att testa sig. Utfaller
testet positivt får kvinnan med sig en ta-
blett nevirapin hem med instruktion att
ta den när förlossningen startar. Föder
hon på sjukhuset ges även en dos till bar-
net vid 2–3 dagars ålder. På grund av det
låga deltagandet i efterkontroll på MVC
eller BVC följs endast några få barn till
HIV-positiva mödrar.

Amning ökar överföringsrisken med
10–15 procent. Det finns dock svårighe-
ter att få kvinnan att avstå från amning på
grund av den stigmatisering det innebär
att enbart ge mjölkersättning. Det är ock-
så känt att kombinerad amning och
mjölkersättning ökar risken än mer ef-
tersom barnets tarmmukosa riskerar att
skadas.

En miljon föräldralösa barn beräknas
finnas i Uganda till följd av aidsepide-
min. Mängder av dessa ses på Kampalas
gator bärande på småsyskon och ofta på-
tända efter att ha sniffat lim. Få eller inga
resurser finns för att ta hand om dessa
barn.

Situationen i Sydafrika är känd efter
förra årets rättegång mot läkemedelsbo-
lagen. På de flesta håll finns en välutrus-
tad obstetrisk verksamhet, men man av-
står konsekvent från intrapartal foster-
övervakning med skalpelektrod, skalp-
prov från barnet och instrumentell för-
lossning på grund av risken för vertikal
smitta av HIV. Det anses att den höga
kejsarsnittsfrekvensen, ca 44 procent på
King Edwards Hospital, Durban, bl a
kan förklaras av detta. HIV/aidsrelate-
rad död anges nu som den vanligaste or-

saken till mödradödlighet i Sydafrika,
följt av hypertensiva tillstånd.

I Moçambique är statistiken osäker,
men man anser att ca 16 procent av be-
folkningen är HIV-positiv och att ande-
len ökar stadigt.

Havandeskapsförgiftning
Förekomsten av havandeskapsförgift-
ning, preeklampsi/eklampsi, överskri-
der vida förekomsten i Sverige. Etiolo-
gin är okänd och incidensen högre bland
svart befolkning. Någon bot finns var-
ken i i-land eller u-land förutom genom
att låta kvinnan snarast bli förlöst. I
Moçambique har studier visat att plötsli-
ga temperaturfall ökar incidensen av
eklampsi. År 2000 med ovanlig kyla och
katastrofala översvämningar ökade an-
talet eklampsifall vid centralsjukhuset i
Maputo från 150–200 fall/år till 350
fall/år. Havandeskapsförgiftning är den
åttonde vanligaste orsaken till maternell
död i de fattigaste länderna i södra Afri-
ka. Den föregås bl a av HIV/aidsrelate-
rade problem under graviditet och till-
stånd associerade med fattigdom.

Framtidsperspektiv
Det kan alltid ifrågasättas om bistånds-
medel ska användas för svenska läkares
utbildning i biståndsmottagande länder.
Vår uppfattning är att ömsesidighetens
princip är mycket viktig i det kommande
biståndet. Partnerskapet innebär i mind-
re grad en givare–mottagare-relation. I
stället finns ett erkännande av kompe-
tens, kunnande och erfarenhet i »tidiga-
re mottagarländer«, vilket är ett viktigt
framtidsperspektiv för det internationel-
la samarbetet.

Internationalisering av läkares vida-
reutbildning är ett kvalitetstecken:
svenska läkare vinner ökad bredd, större
insikter och fördjupad respekt med kom-
petensutveckling utanför höginkomst-

ländernas område. Rutiner för vård av
svårt sjuka gravida kvinnor i t ex ek-
lampsi, cerebral malaria, septiska kom-
plikationer, ibland på HIV-basis, infek-
terade förtidsbörder etc har inneburit di-
daktiskt värdefulla insikter för de svens-
ka deltagarna. En slående och påtaglig
erfarenhet är att barnmorskor och gyne-
kologer i de afrikanska länderna kunnat
ge ett signifikant bidrag till den svenska
läkarutbildningen på obstetrik–gyneko-
logiområdet. Det är inget tvivel om att
denna väg att internationalisera en vida-
reutbildning skulle kunna vinna terräng
även inom områden som kirurgi, pedia-
trik och ortopedi. Förståelsen av lågin-
komstländernas specifika hälsoproblem
skulle öka bland svenska läkare under
vidareutbildning på detta sätt, och Sa-
mousa-projektet är utan tvivel en kost-
nadseffektiv väg i denna riktning.
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❙ ❙ Fakta 1

Världens yngsta befolkning (47 procent av
populationen <15 år).

Enda land i Afrika som har lyckats minska
HIV-prevalensen från 30 procent 1989 till
14 procent år 2000 genom ökad öppenhet,
informationskampanjer och behandling
för att minska vertikal smitta.

Abort förbjuden enligt lag, vilket bidrar till
att så många som 90 000 kvinnor dör i värl-
den varje år till följd av illegal abort.

Ett av världens fattigaste länder, vilket
återspeglas i mödradödligheten: 1 000
kvinnor/100 000 levande födda (Sverige: 5
kvinnor/100 000 levande födda).

På grund av stor läkarbrist utbildas sjuk-
sköterskor till »assistant medical officers«
för att utföra avancerad kirurgi, t ex kej-
sarsnitt, på små sjukhus. Utfallet är lika
bra som efter ingrepp utfört av specialist.

70 procent av landets 17 miljoner invånare
bor på landsbygden.

HIV/aids är största orsaken till mödradöd-
ligheten i Sydafrika.

80 procent av landets mödradödlighet
drabbar den svarta befolkningen (150
kvinnor/100 000 levande födda).

Efter legalisering av abort 1996 sjönk
abortrelaterad död från 11 procent till 2
procent 1999.

Uganda Moçambique Sydafrika


