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Jäv?

• Jag har mer somaliska patienter än svenska

• Jag har nget samröre med Al-Shabaab

• Jag är inte för könsstympning

• Jag är inte mot förlossningsbarnmorskor

• Jag är mer lojal mot mina forskningsfynd än politisk ideologi

• Jag är sakfrågestyrd mer än relationsstyrd



Volontär i Nicaragua under kriget 1985-86: 
Utbildade traditionella barnmorskor enl WHO policy for Safe Motherhood



WHO: Nya riktlinjer baserade på forskning
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• Vad kan vi i Sverige lära somalier?

• Vad kan vi i Sverige lära från exilsomalier?

• Vad kan vi lära från Somalia om somalier?

Resursfördelning på förlossningen? Vad  är egentligen problemet?

1) Sverige: Doula eller bästa barnmorskan?

2) Somalia: Near miss pga snitt eller könsstympning?



Låt oss granska 2 policydokument



Vad vet vi om obstetriska utfall? –> exil

Maternal Mortality Ratio                    1328/100 000 live births –> 21 

Maternal Near Miss Incidence 120/1 000 live births –> 9 

Perinatal Mortality Rate 81/1 000 live births –> 9 

Somalia: Kiruja et al 2017, Abdihllahi et al et al 2016, WB 2018,Exile: Essén et al 2000, Esscher et al 2012, Essén  et al 2013, 



Somalier är riskgruppen (svenskar/andra migranter)
Varför?

Maternal Death 

Maternal Near Miss 

Perinatal Death 

Essén et al 2000, Esscher et al 2012, Åsa  Walberg
et al 2013, Socialstyrelsen 2016

• 6.6 (2.6 -16.5) RR

• 2.3 (1.9−2.8) OR

• 4.4 (2.1-8.3) OR



Year1995 2005 2010 2015 2018

Landstinget

Socialstyrelsen
:

Somaliska nyfödda
Perinatakl död pga
missförstånd CS
Suboptimal vård

Omskärelse
EJ orsak till 
förlossning-
problem

Migranter
sämre vård
pga tolkbrist

Mödradöd
somalier
Doctors delay: 
tuberkulos
Hjärtfel, PE

Åter igen
Somalier
perinatal död

96% somalier
lämnat
könsstympnings-
praktiken

Forskning
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Odefinierade råd “ kultursensitiv vård “ eller aktivistdrivna “Doula-projekt”Landstinget

Socialstyrelsen
Ensidigt fokus Könsstympning
Guideline 1

:
Guideline 2 Guideline 3 Guideline 4 Guideline 5

Somaliska
nyfödda
ökad död pga
missförstånd CS
Suboptimal vård

Omskärelse
0 problem 
vid  
förlossning

Migranter
sämre vård
pga tolkbrist

Mödradöd
somalier
pga
tuberkulos
Hjärtfel
PE

Somalier
perinatal död

96% somalier
lämnat
könsstympnings-
praktiken

Forskning



SKL införde kulturdoula efter politiskt beslut
inte utifrån forskningsresultat på migranter

Forskningen om somalier:

Överburenhet

Mest akuta snitt -men för sent

Lägst EDA



Motiv och mål enl SKL:
-Jämlik vård
-Ersätta barnmorskans arbete
-Ersätta tolk



Diaspora-genusnormer och praktiker ändras! 

I Somalia
• Moderskap

• Hemförlossning

• Make ej födelserummet

• Kvinnligt socialt nätverk

• Omskärelse flickor och pojkar

I Sverige
• ----> Delat föräldrarskap

• ----> Sjukhusförlossning

• ----> Välkomnas födelserummet

• ----> Maken större socialt ansvar

• ----> Omskärelse bara pojkar



Jämlik och jämställd vård? 
Rätt åtgärd enligt forskningen? 
• Upprätthåller stereotypa könsroller?

• Avprofessionaliserad vård för somalier?

• Avprofessionaliserad kommunikation för somalier?

• Utestänger somaliska mannen från kvinnosjukvården?



Somali ObGyns vs the local WHO doctor

Resursfördelning på förlossningen? Vad  är egentligen 
problemet?
Somalia: Near miss pga snitt eller könsstympning?



”Vi vill kejsarsnitta men 
samtycke tar för lång tid”!

”Omskärelse är ett problem 
för barnen i byarna men inte  

på förlossnigen”

“I read in the handbook from WHO that 
FGM is causing the problem we face at the 
labour wards.
It lead to obstructed labour –that is why 

the mothers die.”

“ref The Lancet 2006;367:1835–1841”



Major factors contributing significantly to 
22 deaths, Hargeisa Group Hospital, Somalia

Quality of medical care

Lack of resources to treat eclampsia 6

Lack of resources to stop bleeding 12

Lack of intensive care 14

Delayed life-saving CS 13

Lack of management obstructed labour 0

Lack of management FGM/C 0





5 samtycken 
innan op

Kollektivt  
ansvar

Akut MNM
Gravid

Foster

1.Make

2. Operatör 4.Anastesiolog

2.Morfar

5.OB  

Samhälle där alla beslut även akuta kejsarsnittbeslut
-tages på kollektiv nivå utifrån släktskap



Reflektera över resursfördelning
och jämlik vård i praktiken

MVC-diskutera synen livsräddande interventioner som sectio!

Fokus på kvinnor med hög mortalitetsrisk=jämlik vård!

Ut med Doulan-In med bästa barnmorskan!

Jämställdhet –även för somaliska män!

Lyft blicken från underliv (könsstympning) till somaliska kvinnoliv!



Thanks to the Swedish & Somali teams!
Vi välkomnar speciellt kollegor som vill göra postdoc



Praktiska råd för att lyckas med ”två experter 
på rummet”-konceptet

• Tänk globalt – arbeta lokalt! Hjärtsjukdomar,tbc, HIV...

• Identifiera det verkligen svårt sjuka och hårt socialt belastade utan socialt

kapital

• Använd anamnesen och var nyfiken men tydlig, Fråga -ej gissa!

• Längre konsultationstid och tolk

• Rätt vård i rätt tid via rätta vägen – använd vårdplaner/vårdkonferens

• Självklarheter är inte självklara – kom ihåg globala värdesystem

• Förbli professionell – stäng av känslorna!

• Personcentrerad vård och kultursensitiv när det behövs utan att 

kompromissa på medicinsk säkerhet

• Vårdprogram ska baseras på populationens sammansättning – uteslut ej 

invandrare från forskningsstudier! 

Essén 2009. Marmot M, Bell R. Fair society, healthy lives. Public health. 2012. The concept of 

“proportionate universalism” implies that a combination of targeted and universal policies is needed and 

should be used 



Vad visar forskningen-omskärele?

1. Kvinnor är generellt de som tar beslut om och 
organiserar omskärelser av flickor, är de som 
upprätthåller traditionen och starkast försvarar den

2. Allt tyder på kulturell förändring i samband med 
migration – de flesta i dessa invandrargrupper i väst 
är starka motståndare

3. Fokus i det preventiva arbetet bör ligga på nyanlända 
och ungdomar/barn som ensamma skickas hem/ till 
områden med hög FGCprevalens under en längre tid



Gravidites-och förlossningskomplikationer är inte relaterade 
till ärr i genitalia (Essén et al 2002)

De allra flesta omskurna flickor o kvinnor lever normala liv. 
Handlägg varje patient individuellt – anamnes och 
statusfynd         (NCK 2011)

De allra flesta omskurna kvinnorna har goda möjligheter till 
rika sexuella liv också orgasmförmåga 

(Johnsdotter 2018)

Klitoriskirurgi är inte evidensbaserad. Budskapen som är 
vidhäftade operationen kan komma att ha negativa effekter 
för unga omskurna kvinnor när det gäller deras självbild och 
sexuella hälsa (Villani 2017)

Vad visar forskningen?







Forskningsbaserat guidelines inom
SRHR! !
Sociokulturella aspekter viktiga!

Ex på hur WHO har implementerat vår
forskning:

 Utvidga mödradödsanalyser med Near 
Miss-begreppet .

 Robsons klassificering I låginkomstland få
ned onödiga snitt

 Vård o förebyggande arbete omskärelse

 Mödra-och förlossnings vård I ett
migrationsperspektiv





No genital cutting

Same prevalence of genital cutting



The mechanism of poor obstetric outcomes
according to WHO

”FGM is generally done in girls younger than 10 years and leads to 
varying amounts of scar…..  causing differing degrees of obstruction ….”

”A long second stage of labour, along with direct effects on the 
perineum, underlie the findings of an increased risk of postpartum
haemorrhage…” (The Lancet 2006;367)



Specialistmottagning på KK Akademiska

Alla åldrar-familjer

Alltid tolk-dubbel tid

Holistisk & Personcentrerad vård 

Utvecklar vårdprogram (t ex KKS)

Remiss: Andra specialister o 
primärvård, elevhälsa, 
ungdomsmottagning, 
frivilligorganisationer, polis, 
åklagare, advokater

Nationell rådgivning



Kunskapscentrum I Uppsala
• Rådgivning  på regional, nationell och  internationell nivå

• Forskning o Utveckling: av somalier, med somalier, för somalier

• Undervisning studenter o personal: läkare, barnsjuksköt, 
barnmorskor, polisen, socialtjänst

• Fortbildning och seminarium

• Kommunikation med media och policymakers



Önskelista

• Stöd Uppsalamodellen

• Stöd tvärdiciplinärt arbete

• Samverkan mellan primärvård 
och slutenvård

• Möjliggör för experter med rätt 
medicinsk kompetens att 
assistera rättsväsendet

• Focus på socialt belastade 
familjer

• Involvera berörda grupper i 
förebyggande arbete

• Låt nyanlända möta 
välintegrerade landsmän







Factfulness
–10 knep som hjälper Dig förstå världen

“Factfulness: The stress-reducing habit of only carrying 
opinions for which you have strong supporting facts.”

Guiding principles to help you understand the world in a 
fact-based manner
 necessary to respond to crisis and seize opportunities 
for improving  



Factfulness
–knep som hjälper Dig förstå globala familjer

Rädsloinstinkten-Knep nr 4
Att vara rädd för rätt saker. 

“Rädsla får oss att uppmärksamma osanolika faror o 
bortser från det som faktiskt är mer riskabelt”

Vad är ni rädda för nu?

Hur vill ni distribuera resurser på ett klokt sätt?



Uppsala-modellen
Vård baseras på fakta 

Hjärtefrågor besvaras med förnuft  och erfarenhet

Professionellt bemötande och personcentrerad vård 



Socioekonomiska situationen förbättras 
men

7x högre mödradödsrisk
4x högre risk för nyfödda dör

”Måste vara deras kultur! 
Skadliga seder som  
könsstympning!”

Fakta: Diagnos missas mer/Får 
sämre vård trots samma diagnos
Ej tolk när behövs



3. Migration and cultural
change?

Read more:
Johnsdotter 2002,
Johnsdotter Essénet al. 2009,
Johnsdotter & Essén 2016, 
Wahlberg et al 2017

Studies show radical change

of attitudes to FGC, 

especially the most

extensive forms (type 2,3)









”Top Ten Recommendations”

 Mer Specialistvårds-MVC > enbart vanlig MVC

 Låg utbildning Låg inkomst-multidiciplinär team

 Kontroll anemi-,infektions- och hjärtstatus-
Vårdkonferens

 Specifik föräldrarutbildning: Nyanlända med ’äldre’ 
migranter

 Fetma?? 

 Ultraljudsscreening tillväxtkontroll gv 33

 Lägre BT-gränsvärden för 
graviditetshypertoni/preeclampsi

 Sätesbjudning och överburenhet handlägges enl PM

 Sectio: too often but too late?

 Före graviditet: Genetisk rådgivning

Essén 2006,  2009, 2016



The prevailing discourse in policy

• ”Be more cultural sensitive  
& competent” 

• ”Improve accessabiliy for 
refugees” 

• ”Mortality is due to FGM” 
(WHO, Lancet 2006)

Action based on audit results

• Be more social competent

• Personcentred care

• Improve communication & 
interpreter service

• Give equal quality of
medical care
independently ethnic
background

How to reduce the barriers?



Rädsloinstinkten-Knep nr 4
Att vara rädd för rätt saker

“Rädsla får oss att uppmärksamma osanolika faror o 
bortser från det som faktiskt är mer riskabelt” 

Jag undrar vad är ni rädda för nu?

Hur vill ni distribuera resurser på ett klokt sätt i er
verksamhet?





Year1995 2005 2010 2015 2018

Odefinierade råd som “religiösa behov och kultursensitiv vård “ utan empiriska
underlag eller stöd i klinisk erfarenhet typ “Doula-projekt”

Landstinget

Socialstyrelsen
Ensidigt fokus Könsstympning
Guideline 1

:
Guideline 2 Guideline 3 Guideline 4 Guideline 5

Somaliska
nyfödda
ökad död pga
missförstånd

Omskärelse
0 problem 
inom
förlossnings
vården

Migranter
sämre vård
pga tolkbrist

Mödradöd
somalier
pga
tuberkulos
hjärtfel

Sämre
preventivmedel
rådsgivning till 
muslimer

96% somalier
lämnat
könsstympnings-
praktiken

Forskning

Uppsalamodellen Policy Praktik? Forskning /evidens


