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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Varje år dör över 300 000 kvinnor i komplikationer relaterad till graviditet och 

förlossning. Milleniemålen som syftar till att minska mödradödlighet med 75 procent mellan 

åren 2000-2015 har inte uppnåtts. Kvinnor dör i samband med graviditets och eller 

barnafödande och mest drabbade är kvinnor i lågresursländer, det vill säga Afrika Söder om 

Sahara, Nordafrika, Mellanöstern, Sydostasien, respektive Sydasien. För att främja en hållbar 

utveckling bör olika faktorer beaktas för att eliminera fattigdom, förbättra infrastruktur, 

utarbeta abortpolicier och lagar, befrämja befintliga moderskapsprogram, samarbete mellan 

regeringar och hälsosjukvårdssystem, öka allmänhetens medvetenhet och investeringar samt 

fler barnmorskor särskild på landsbygden, för att möta behoven.  

 

Syfte: Att belysa faktorer som orsakar mödradödlighet i lågresursländer samt att beskriva det 

preventiva arbetet för att minska mödradödligheten.  

 

Metod: En systematisk litteraturöversikt valdes att besvara studiens syfte. PubMed och 

Cinahl är databaserna som användes. Sjutton originalartiklar inkluderades i studien. 

 

Resultat: Tre huvudkategorier och fem underkategorier identifierades. Huvudkategorierna 

var: Direkta obstetriska orsaker till mödradödlighet, Indirekta orsaker till mödradödlighet 

samt Prevention. Underkategorierna som identifierades var: Före partus, Efter partus, 

Sjukdom hos modern, De tre fördröjningarna samt Kulturella faktorer. 

 

Slutsats Resultatet visade att orsakerna till mödradödlighet i lågresursländer är 

mångfacetterade. Det beror dels på obefintliga resurser samt hur prioriteringar görs av 

ländernas beslutsfattare. Faktorer som kultur, religion, utbildning och fattigdom var hinder 

som försvårade vårdkontakten som också bidrog till en ökad mödradödlighet. Det är viktigt 

att i det preventiva arbetet identifierar kvinnor i riskzon för att dö i samband med graviditet 

och förlossning i tid för att kunna ingripa och förhindra mödradödligheten. 

 

Nyckelord: mödradödlighet, lågresursländer, milleniemål, prevention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Annually over 300 000 women die due to pregnancy and childbirth related complications. 

With the upcoming review of the Millennium Development Goals 5 whose target is to reduce 

maternal mortality by 75 percent between 1990-and 2015, it’s clear that we have fallen short 

of the expected goals. Women are still dying as a result of pregnancy and or childbirth and 

those affected are women in low-income countries that is Africa South of Sahara, North 

Africa, Middle East, South East Asia and South Asia. Some progress has been made but 

maternal mortality is still an ongoing challenge throughout the world. In order for any kind of 

sustainable progress to be made so many intertwining factors have to be put in to 

consideration such as eradication of poverty, improving infrastructural shortcomings, 

favourable abortion policies and laws, enhancing of existing safe motherhood programmes, 

long term effective collaboration between the government and health systems, raising public 

awareness  and last but not least investing and deploying of midwives countrywide especially 

to the rural remote areas to meet the existing needs.  

Centering interventions towards the most vulnerable, that is the poor leaving in the rural 

remote areas should be key. Midwives should engage in proactive measures by raising 

awareness in maternity clinics and by empowering women with the necessary knowledge and 

tools in recognizing the danger signs during pregnancy 

 

Objective Highlighting factors causes of maternal mortality in low-income countries and 

preventive measures undertaken 

 

Method: A literature overview was used to answer the objective of the study. Databases 

PubMed and Cinahl were used. Seventeen original articles were included in the study that 

complied of quantitative and qualitative articles. 

 

Results: The study generated three main categories and five under categories. Direct 

obstetrical causes of maternal mortality, indirect causes of maternal mortality and prevention. 

The subcategories were before birth, after birth, maternal illness, three delays and cultural 

factors 

 

Conclusion: The results show that the problem with maternal mortality in low income 

countries multidimensional. It depended on partly the scares resources and how they are 

prioritized by the government and decision makers in the country. If the resources are fairly 

distributed all the expecting mothers should be provided and able to get the necessary medical 

assistance needed. Furthermore factors such as culture, religion, education and poverty were 

considered not only as obstacles but also a factor that contributed to maternal mortality. Thus 

emphasizing the importance of the preventive measures including identifying women in 

danger zones within appropriate time to be able to intervene and prevent negative 

consequences such as mortality in pregnancy and childbirth 

 

Keywords: maternal mortality, developing countries, millennium development goals, 

prevention 
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INLEDNING 

 

Moderskap är ofta en positiv erfarenhet men för en del kvinnor är det förenat med lidande, 

ohälsa och mortalitet. Enligt Världshälsoorganisationens [WHO](2014) definition är 

mödradödlighet dödsfall oavsett orsak under havandeskap, 42 dagar efter abort eller 

förlossning. Definitionen omfattar inte suicid. Mödravård innefattar kvinnors hälsa under 

graviditet, förlossning och tiden efter förlossning. Morbiditet och mortalitet bland gravida och 

kvinnor som nyligen fött barn orsakas huvudsakligen av infektioner, högt blodtryck, osäkra 

aborter och blödningar. Globalt beräknas incidens på mödramortalitet vara 800 dödsfall 

dagligen varav 99 procent inträffar i lågresursländer. År 2013 dog 289 000 kvinnor i samband 

med graviditet och förlossning i världen. Nästan alla dessa dödsfall inträffade i fattiga 

områden och de flesta kunde ha förhindrats. Åtgärder som tillgång till mödrahälsovård under 

graviditet och utbildad personal inom förlossningsvården kan innebära skillnaden mellan liv 

och död (Essén, 2014; WHO, 2014). 

 

BAKGRUND 

 

Mödradödlighet ur ett globalt perspektiv 

 

Nästan 73 procent av alla dödsfall bland mödrar under åren 2003 till och med 2009 berodde 

på direkta obstetriska orsaker medan cirka 27 procent berodde på indirekta orsaker som 

blödningar som är den vanligaste kända orsaken till mödradödlighet i världen. Mer än två 

tredjedelar av alla blödningar klassificerades som postpartumblödning. Hypertoni var den näst 

vanligaste direkta dödsorsaken bland mödrarna. Fjorton procent av mödradödligheten 

orsakades av hypertoni. Elva procent av dödsfallen var sepsisrelaterade medan abortrelaterad 

mortalitet var orsak i åtta procent av fallen. Emboli och övriga direkta orsaker stod för 13 

procent av dödsfallen (Say, Chou, Gemmill, Tuncalp, Moller, Daniels & Others, 2014). En 

studie av Nove, Matthews, Neal och V-Camacho (2014) fann att länder med högre 

mödradödlighet också hade högre tonårsdödlighet relaterat till graviditet. Risken att drabbas 

av mödradödlighet i åldrarna 15-19 år var högre jämfört med åldersgruppen 20-24 år, men 

risken att drabbas av mortalitet med ökad ålder ökade betydligt efter 35 år. Risken ökade 

markant i samband med en graviditet för kvinnor i 45-49 års ålder. 

Total fertility rate (TFR), den totala fruktsamhetsperioden, betraktas som högre i länder med 

ökad mödradödlighet, neonataldödlighet samt intrauterin fosterdöd. I en studie gjort av 

Berhan och Berhan (2014) observerades en ökad fertilitetsfrekvens hos befolkning från 

landsbygden jämfört med stadsboende och utbildade personer. Däremot hade den utbildade 

befolkningen adekvat information om antikonception men låg användning av antikonception. 

Med utbildade menas läs och skrivkunniga.  

 

Att mäta mödradödlighet 

 

Mödradödligheten avser risken att mödrar dör till följd av orsaker relaterad till förlossning, 

graviditetskomplikationer och barnsängstid och beräknas på följande sätt (Bonita, Beaglehole, 

Kjällström, 2010). 
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Antal dödsfall av graviditetsrelaterade orsaker i 

          Mödradödligheten =ett givet geografiskt område under ett givet år (x10
n)

  

Antal levande födda barn i populationen i det givna geografiska 

området under samma år 

 

Mödradödligheten varierar från cirka tre per 100 000 levande födda barn i högresursländer till 

över 1500 per 100 000 levande födda barn i lågresursländer (Bonita, Beaglehole, Kjällström, 

2010; Holmer, Oyerinde, Meara, Gilles, Liljestrand & Hagander 2014).  

Svårigheter att utföra korrekta mätningar av mödradödlighet beror på bristfällig registrering 

samt underrapportering av dödsfall och dess orsaker. Bristen anses förekomma även i 

högresursländer i mer eller mindre grad. Genom folkhälsoövervakning möjliggörs en 

tillförlitlig datainsamling vid kartläggning och prevention av mödradödlighet. I en studie av 

Rai, Anand, Misra, Kant & Upadhyay (2012) belyses olika metoder som används för att fylla 

luckor vid undermåliga journalföringssystem. De metoder som används innefattar 

informationsinsamling från hushåll och syskon, det vill säga reproduktive age mortality 

survey (RAMOS), verbala uttalanden om dödsorsaken samt enkäter (Rai, Anand, Misra, Kant 

& Upadhyay, 2012). Av de ovan nämnda metoderna ansågs RAMOS mest pålitlig. 

Identifiering och fastställande av dödsorsaker hos fertila kvinnor i en viss population sker 

med hjälp av datainsamling från olika källor exempelvis intervjuer från familjemedlemmar, 

sjukvårdsjournaler, vitala registreringar, dödsattester och utlåtande från traditionella 

jordemödrar. 

 

Definition av låg respektive högresursländer 

 

Det råder meningsskiljaktigheter i definiering av begreppet lågresursländer men enligt (World 

Bank) (2014) årliga analytiska klassificering av världens ekonomier utgår uppskattningar 

utifrån bruttonationalinkomst (GNI) per capita för det gångna året. Det vanligaste sättet att 

definiera fattigdom är en inkomst mindre än en (1) dollar per dag, och högresursländer 

definieras med en inkomst på cirka 50 dollar per dag (Lindstrand, Bergström, Rosling, 

Rubenson, Stenson & Tylleskär, 2006). Afrika söder om Sahara, Nordafrika, Mellanöstern, 

Sydostasien och Sydasien inräknas som lågresursländer. 

 

Orsaker till mödradödlighet 

 

Preeklampsi 

Tillståndet upptäcks oftast efter 20 graviditetsveckor och är vanligare hos förstföderskor. 

Definitionen av preeklampsi är ett systoliskt blodtryck ≥ 140 mm Hg samt ett diastoliskt 

blodtryck ≥ 90mm Hg. Mätningar utförs vid två olika tillfällen, i vila med fyra timmars 

intervall (Hansson, 2009). Preeklampsi bör upptäckas och behandlas tidig innan övergången 

till det livshotande tillståndet eklampsi. Högt blodtryck tidigt i graviditeten anses öka risken 

för placentaavlossning. Behandling med magnesiumsulfat sänker risken för kvinnan att 

utvecklar eklampsi (Kaplan, 2009). 

 

Postpartumblödning 

Blödningar förekommer före och efter förlossningen på grund av missfall både i tidig och sen 

graviditet, ektopisk graviditet, druvbörd (Mola hydatidosa), kontaktblödning eller blödning på 

grund av polyper i livmoderhalsen och cervixcancer (Adolfsson, 2009).  
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Blödningskomplikationer som föreligger i sen graviditet omfattar en för tidig avlossning av en 

normal sittande moderkaka (ablatio placenta) samt placenta praevia där moderkakan helt eller 

delvis täcker inre moder munnen eller att den når fram till dess kant (Kaplan, 2009). 

Komplikationer med postpartumblödningar kan orsakas av uterusatoni, 

koagulationsrubbningar samt myometrielacerationer (Bergström, 1988). Risk för blödning 

föreligger vid varje förlossning. Efterbördsskedet påbörjas när barnet är framfött och pågår till 

placenta och dess hinnor framfötts (Hogg, 2014; Holmgren, 2014). Utebliven 

placentaavlossning inom 15 minuter postpartum föranleder noggrann övervakning av modern 

på grund av försämrat allmäntillstånd med blödningsrisk och anemi som följd (Hogg, 2014). 

 

Hemostas 

Balansen mellan koagulation och fibrinolys krävs för att skydda mot blödning och 

trombossjukdomar. Systemet styrs av kemiska processen samt involverar en mängd 

proenzymer som cirkulerar i blodet inaktivt men aktiveras i samband med en skada (Karlsson, 

2009). Andra tillstånd som ytterligare kan aktivera mekanismen är trauma och förlossning 

(Bremme, Lindqvist & Hellgren, 2014). 

 

Infektioner 

Infektioner i samband med graviditet och förlossning i utvecklingsländer är en bidragande 

faktor till hög mortalitet och ohälsa bland mödrar och barn. Risken att drabbas av en infektion 

efter förlossningen är 11 procent enligt WHO (2014). Postpartumendometrit eller 

barnsängsängsfeber drabbar nyförlösta kvinnor respektive kvinnor som genomgått kejsarsnitt 

(Lingman, 2014). Andra infektioner som bidrar till den höga mortaliteten är malaria och 

AIDS. Förebyggande insatser med god hygien och tidig upptäckt av infektionssymtom kan 

minimera morbiditet och mortalitet hos riskgruppen (Essén, 2014; Murray et al., 2014).  

 

Illegal abort 

Illegal abort, eller osäker abort definieras enligt WHO (2014) som graviditetsavslutande 

åtgärder utförda av personer med bristande kunskap eller i en miljö som inte uppfyller 

minimala medicinska krav. Cirka 25 miljoner illegala aborter förekommer årligen globalt 

(Lindstrand, Bergström, Rosling, Rubenson, Stenson & Tyllerskär, 2006) varav 13 procent 

leder till att kvinnan dör och mer än tre miljoner kvinnor drabbas av komplikationer relaterat 

till illegal abort. Kostnader för illegala aborter beräknas motsvara cirka 680 miljoner dollar 

(WHO, 2014). 

  

Risken för mortalitet och morbiditet i samband med illegal abort beror på var aborten utförs 

samt erfarenheten hos den som utför aborten liksom kvinnans hälsotillstånd samt 

graviditetslängd när aborten utförs. Den gravida kvinnan kan inducera aborten själv eller med 

hjälp av en icke legitimerat yrkesutövare under ohygieniska förhållanden. Illegal abort kan 

innebära införande av fasta föremål i uterus till exempel kvistar, vassa glasbitar eller nålar. En 

illegal abort kan också utföras genom intag av skadliga substanser samt användning av yttre 

våld för att avbryta graviditet. Aborten kan också utföras genom dilatation av cervix samt 

skrapning, utförd av en outbildad person. 

 

För att undvika mödradödlighet är det viktig att förebygga oönskade graviditeter. Tillgång till 

antikonception, preventiva åtgärder riktade speciellt till ungdomar, säkra aborter samt 

kvalitetsvård efter abort bör prioriteras. Mödradödligheten kan minimeras genom nödvändiga 

medicinska interventioner. Globalt beräknas att cirka 10 procent av alla kvinnor saknar 

tillgång till antikonception eller effektiva preventiv medel (WHO, 2014).  
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Lagändring kring abortrestriktioner räcker inte som insats för att minska osäkra aborter. 

Andra faktorer som kan leda till ökning av illegala aborter är till exempel långa juridiska 

processer, läkares utlåtande samt uteblivet samarbete från föräldrar. En rättvis och jämn 

resursfördelning av sjukvårdsinsatser bör eftersträvas (Shah, Åhman & Ortayli, 2014). 

 

Milleniemålen 

 

År 2000 antog det internationella samfundet en Milleniedeklaration (Millenium Development 

Goals) med åtta punkter. Syftet är att ge vägledning till nationella myndigheter, olika 

organisationer samt det internationella samfundet i att bekämpa fattigdom och ohälsa. Målen 

innefattar en halvering av fattigdom och hunger, erbjuda grundskoleutbildning till alla barn, 

främja jämställdhet och förbättra kvinnors ställning i samhället, minska dödlighet hos mödrar 

och barn, stoppa spridning av HIV/AIDS och andra sjukdomar samt säkerställa en 

miljömässigt hållbar utveckling och ökat samarbetet kring bistånd, handel och 

skuldavskrivningar (Essén, 2014). Att förbättra mödrars hälsa ska ske genom att minska 

mödradödlighet med tre fjärdedelar mellan år1999 och år 2015 (WHO, 2014). Trots detta mål 

kvarstår brister med att fullfölja målen i cirka 75 procent av de afrikanska länderna. 

Bakomliggande orsak till bristen anses vara en bristfällig planering, genomförande och 

utvärdering av målen. För att lyckas krävs en kombination av regional satsning och befintliga 

resurser samt tvärinvestering med bibehållen ambition att uppnå de globala målen för att 

minska dödlighet hos barn och mödrar (Cohen, Bishau, Alfonso, Kuruvilla & Schweitzer, 

2014). 

 

I Afrika, söder om Sahara, har flera länder lyckats med att minska mödradödligheten med 

hälften sedan år1990. I andra regioner till exempel Asien och Nordafrika har större framsteg 

gjorts än länder söder om Sahara mellan åren 1990 och 2013, har antalet kvinnor som dör per 

100 000 födslar, minskat med tre procent per år. Detta är långtifrån de årliga förväntade 5,5 

procent som krävs för att nå MDG5-målen (WHO, 2014). 

 

I en studie genomförd av Rai, Anand, Misra, Kant och Upadhyay (2012) framgick det att det 

preventiva, arbetet inte enbart ska bestå av analyser av dödstal hos mödrar. Ett aktivt fokus 

och tonvikt bör läggas på kartläggning av kvinnors medvetenhet kring mödrahälsa, risker och 

komplikationer relaterade till graviditet och barnafödandet samt tillgång till utbildad personal 

samt förbättrad vård.  

 

Mother- Baby Package: Implementing safe motherhood in countries 

 

Safe motherhood anordnade år 1987 ett möte i Kenya för att öka samarbetet mellan olika 

organisationer för att öka tryggheten för alla mödrar. Syftet var att belysa kvinnors 

försämrade mödrahälsa och identifiera lösningar (Christensson, 2009; WHO, 2014). Safe 

motherhood koncepten inkluderar alla faser i kvinnans reproduktiva cykel det vill säga 

graviditet, antenatal, intrapartal och postpartum perioderna. Samtidigt etablerades strategier 

med olika inriktningar; Den primära hälsovården med fokus prevention genom utbildning 

förhindrar förekomsten av oönskad graviditet. Den sekundära interventionen bestod av tidig 

diagnostisering och behandling. Den tredje interventionen består av att påbörja 

behandlingsåtgärder i ett tidigt skede för att minska risken för mortalitet. 
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Prevention  

 

Antenatalvård spelar en viktig roll i kvinnans barnafödande. De flesta hälsorelaterade 

åkommor som förekommer i samband med graviditet kan behandlas om en tidig diagnos kan 

identifieras (WHO, 2014; Collberg & Ellis, 2014). Förutom identifiering av 

graviditetskomplikationer har mödravårdens innebörd fått en mer omfattande roll i sexuell- 

och reproduktiv hälsa. Världshälsoorganisationens nuvarande rekommendationer är minst 

fyra besök under graviditeten. Mödrahälsovården erbjuder vaccination, infektionsscreening 

genom provtagning samt riskutvärdering och uppföljning under graviditeten (Collberg & Ellis 

2014; WHO, 2014). Femtiosex procent av gravida kvinnor hade minst fyra antenatalbesök 

under perioden 2006-2013 enligt WHO. Antal besök på mödrahälsovården varierar mellan 

olika länder. 

 

International MotherBaby Childbirth Initiative 

 

International MotherBaby Chilbirth Initiative [IMBCI] bildades 2008 av MotherBaby Child 

Organisation [IMBCO] med syfte att förbättra mödrahälsovården. Dess mål är att erbjuda 

kontinuerlig god vård i samband med barnafödandet för att förebygga mödrabarndödlighet, 

förebygga sjukdom samt missbruk av obstetrisk teknologi och främja mor och barns hälsa 

globalt. IMBCI är ett underlag och bekräftelse av kvinnors fundamentala rättigheter i 

barnafödandet. Det pedagogiska syftet är en global uppmärksamhet gällande kvinnors 

upplevelse av förlossningsvården och dess påverkan och utfall. Vidare betonas risker med 

omotiverade medicinska interventioner och dess påverkan hos mor och barn samt fördelar 

med evidensbaserad mor-barn centrerad vård som en del av den normala fysiologin i 

graviditet, förlossning och amning samt att kvinnans individuella behov uppmärksammas 

(Flojd, Pascali-Bonaro, Davies och Ponce de Leon 2010). 

 

Barnmorskans roll 

 

Santesson (2009) beskriver att god mödrahälsovård ska utgå från tre hörnstenar; medicinsk, 

psykologisk och socialt perspektiv. Samtliga hörnstenar ska agera som en plattform för en 

hälsofrämjande livsstil. Mödrahälsovårdens roll är att främja en god reproduktiv och sexuell 

hälsa för hela befolkningen och ska ge möjlighet till ett tryggt sexualliv, förmåga till 

fortplantning, frihet att planera barnafödandet, tillgång till effektiva metoder för 

familjeplanering samt god hälsovård med minskade risker i samband med graviditet och 

förlossning. 

 

Barnmorskans arbete ska influeras av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt samt grundas på 

evidensbaserad vård samt utföras i enlighet med stadgade författningar. Förutom att ge 

sakkunnig och omsorgsfull vård till patienten, inbegriper barnmorskans yrkesroll respekt, 

omtanke om patienten samt att vården utformas i samråd med patienten. Barnmorskans 

kompetensbeskrivning omfattas av tre huvudområden; Sexuell och reproduktiv hälsa, 

forskning, utveckling och utbildning samt ledning och organisation (Socialstyrelse, 2006) Att 

säkra en trygg sexuell och reproduktiv hälsa för alla. Detta framgår även i WHO (2014) 

milleniemål 5. Utifrån ett globalt perspektiv styrs barnmorskornas roll av International 

Confederation of Midwives [ICM] (2014) vars riktlinjer vägleder barnmorskans breda 

arbetsfält med syfte att utveckla det globala vårdkvalitet som erbjuds kvinnor, nyfödda 

respektive familjer.  
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Respekt för mänsklig integritet, ökad kulturförståelse samt möjlighet att stärka kvinnornas 

röst i samhället beaktas (ICM, 2014). ICM definierar barnmorska enligt följande: 

 

”A person who has successfully completed a midwifery education program that is recognized 

in the country where it is located and that is based on the ICM Essential Competencies for 

Basic Midwifery Practice and the framework of the ICM Global Standards for Midwifery 

Deputation; who has acquired the requisite qualifications to be registered and/ or legally 

licensed to practice midwifery and use the titel midwife; and who demonstrates competency 

in the practice of midwifery.”  

 

Det internationella samfundet för barnmorskor påpekar att barnmorskan förväntas erbjuda 

evidensbaserad vård utifrån erhållen utbildning, men har även ett juridiskt ansvar. (ICM 

International Definition of the Midwife 2014).  

Problemformulering 

 

Mödradödlighet är fortfarande långt ifrån milleniemålen enligt Requejo och Bhutta (2014). 

Omkring 300 000 kvinnor i världen dör varje år i samband med graviditet och förlossning. De 

höga dödstalen relaterade till graviditet och förlossning i lågresursländer har en global 

påverkan på tillväxt och ekonomi. Ensor, Cooper, Davidson, Fitzmaurice och Graham (2010) 

fann i sin studie att lågkonjunktur hade negativt samband med mödradödligheten. Tio 

procents minskning i landets tillväxt ansågs öka mödradödlighet med nio procent respektive 

två procents ökning i barnadödlighet. Nästan alla dödsfall inträffar i lågresursländer och de 

flesta kan förhindrats. Därför har Förenta Nationerna (FN) formulerat globala mål för att 

minska mödradödligheten (WHO, 2014). Detta innebär att minska mödradödlighet med 75 

procent mellan 1990 och 2015 (MDG5a) samt att öka den globala tillgången till reproduktiv 

hälsa (MDG5b).  

 

Dagens mångkulturella samhälle avspeglar vilka utmaningar som finns vad gäller att förbättra 

och främja hälsa samt tillgång till barnmorskors kompetens liksom fungerande sjukvård. 

Detta är viktiga faktorer i arbetet för att minska mödradödligheten (Essèn, 2014). Med 

anledning av detta besvaras syftet utifrån tidigare studier som gjorts inom området. 

 

SYFTE 

 

Studiens syfte var att belysa faktorer som orsakar mödradödlighet i lågresursländer samt att 

beskriva det preventiva arbetet för att minska mödradödligheten.  

 

METOD 

 

Val av metod 

 

En litteraturöversikt valdes som metod för att besvara studiens syfte. Syftet med vald metod 

är att ge ökad kunskap och förståelse samt att finna svar till det som studeras (Friberg, 2012). 

Författarens syfte var att belysa faktorer som orsakar mödradödlighet i lågresursländer samt 

beskriva det preventiva arbetet för att minska mödradödlighet. 

Friberg (2012) menar att ett systematiskt strukturerat tillvägagångsätt möjliggör bättre 

överblick för att kunna studera och kritisk granska studiens syfte. Forsberg och Wengström, 

(2013) och Friberg (2012) påpekar att sammanställning av forskning som användes kvalitativ 
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respektive kvantitativ kan med fördel belysa ämnet utifrån ett brett perspektiv och därmed 

ökad kunskap med konkreta förbättringsförslag som följd.  

 

Urval 

 

Följande urvalskriterier och begränsningar användes som stöd vid genomförandet av 

artikelsökning: Artiklarna ska beröra mödradödlighet i lågresursländer och det preventiva 

arbetet för att minska mödradödligheten. Artiklarna ska vara publicerade mellan åren 2004 

och 2014, för att de ska vara så aktuella som möjligt, vara Peer reviewed, det vill säga 

granskade av expertis, samt publicerad på engelska eller svenska, då det är språken författaren 

behärskar. Översiktsartiklar och artiklar med barnadödlighet som huvudämne exkluderades 

eftersom detta inte motsvarar föreliggande studies syfte. 

 

Genomförande 

 

Artikelsökning genomfördes under tidsperioden januari och februari år 2015 i databaserna 

Cinahl och PubMed. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är PubMed en databas för 

vetenskapliga tidskrifter inom medicin, omvårdnad och odontologi. Medical Subject 

Headings termer (MeSH) används för att generera kontrollerade och relevanta sökord i 

databasen PubMed. Databasen Cinahl innehåller omvårdnadsforskning och omfattar även 

sjukgymnastik och arbetsterapi. I Cinahl användes så kallade Headings (Forsberg & 

Wengström, 2013). De sökord som användes i olika kombinationer var: maternal mortality in 

developing countries, maternal mortality in low-income countries, midwife interventions, 

midwife prevention samt causes of maternal mortality in developing countries (Tabell 1). 

Sökorden kombinerades på olika sätt med hjälp av de så kallade booleska operatorerna AND 

och OR. 

 

Tabell 1. Redovisning av databassökning 

 

Databas Sökord 
Antal 

träffar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

(( MH ̎Nurse midwives ̎))AND 

(MH ̎ maternal mortality ̎) AND 

( MH ̎ Developing countries̎ 

13 

 

4 

 

2 1 

Cinahl 

( MH̎ Maternal mortality ̎) 

AND ( MH Developing 

countries ) 

253 18 15 9 

Pubmed 
(̎ Maternal mortality ̎[MesH] 

AND ̎Developing 

countries [̎Mesh]  
1171 66 40 4 

Pubmed 

(̎ Maternal mortality ̎[MesH] 

AND ̎Developing 

countries [̎Mesh] AND Midwife 

intervention 

288 7 7 2 

Totalt  1725 95 64 17 

Databearbetning 

 

Databearbetningen inleddes med att identifiera artiklars titel och abstrakt som sedan 

granskades för att se om de besvarade studiens syfte, detta i enlighet med Forsberg och 
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Wengström (2013). De artiklar som besvarade föreliggande studies syfte lästes sedan igenom 

i sin helhet. Varje artikel granskades därefter enskilt och inkluderades i en matris (Bilaga II) 

där följande redovisas; författare, land, publicerings år, titel, syfte, metod, antal deltagare, 

bortafall resultat samt bedömningen av artikelns kvalitet. För att bedöma inkluderade 

vetenskapliga artiklars kvalité och tillförlitlighet kvalitetsgranskades artiklarna med hjälp av 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (Bilaga I). De 

studier som bedömdes att inte vara av god kvalité, det vill säga kvalitetsnivå III, och inte 

överensstämde med föreliggande studies syfte exkluderades. Författaren fann 13 artiklar 

genomförda med en kvantitativ ansats, två med kvalitativ ansats och två artiklar med båda 

ansatserna. Totalt inkluderades 17 studier, vilka sammanställdes och presenterades i en matris 

(Bilaga II).  

Dataanalys 

 

Genomläsning av vetenskapliga artiklar skedde kontinuerligt och noggrant under arbetets 

gång för att dels få en djupare förståelse för texten och dels för att identifiera helheten. 

Författaren underströk textenheter som svarade på studiens syfte samt utifrån studiens 

inklutions- och exklutionskriterier. Artiklarna numrerades för att underlätta granskning och 

därigenom skapades en struktur. Efter upprepade genomläsningar identifierades likheter och 

skillnader utifrån inkluderade artiklars resultat (Friberg, 2012). De delar som bedömdes 

besvara studiens syfte markerades i texten med olika färger och kom sedan att bilda 

huvudkategorier. Efter ytterligare genomläsningar identifierades även likheter och skillnader i 

den markerade texten och dessa sorterades i under underkategorier. Sammantaget 

identifierades tre huvudkategorier och fem underkategorier (Tabell II). Dessa kategorier utgör 

rubriker i resultatredovisningen.  

Forskningsetiska övervägande 

 

I föreliggande studie har enbart artiklarna som har granskats från etisk kommitté och/eller 

beskriver noggranna etiska överväganden inkluderats. Enligt 1 § i Hälso- och sjukvårdslagen 

[SFS] (2003:460) om etisk prövning som avser människor ska ha godkänts av den etiska 

kommitté och utförts med respekt för människovärde, samt hänsynstagande till 

grundläggande rättighet och frihet. Samtliga funna resultat och källor har presenterats och 

ingen förvanskning eller fabricering av funnet resultat har gjorts. Helgesson (2006) menar att 

författarens ansvar är att redovisar alla artiklar som ingått i studien utan manipulering eller 

medvetet utelämnade av resultat. Vidare har författaren haft ett objektivt och opartiskt 

förhållningsätt till redovisad data. Enligt Helgesson (2006) bör objektivitet eftersträvas vid 

analysering och sammanställning av fynden för att inte gynna eget intresse i arbetet. Detta 

avser även datastöld samt redovisning av falskt resultat. Korrekt och sanningsenlig tolkning 

av resultat bör eftersträvas. 
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RESULTAT 

 

Resultaten sammanställdes och presenterades i tre huvudkategorier och fem underkategorier 

vilka presenterat i Tabell II.  

 

Tabell II. Översikt över kategorier och underkategorier framtagna ur analysprocessen 

 

Huvudkategori Underkategori 

Direkta obstetriska orsaker till 

mödradödlighet 

Före partus 

Efter partus 

Indirekta orsaker till mödradödlighet Sjukdom hos modern 

De tre fördröjningarna  

Kulturella faktorer 

Prevention Mödravård 

Regeringsarbetet 

  

Direkta obstetriska orsaker till mödradödlighet 

 

Före partus 

Tre studier gjorda av Chowdhury, Ahmed, Kalim och Koblinsky (2009), Hounton, Sombie, 

Townend, Quedraogo, Meda och Graham (2008) och Rana, Pradhan, Manandhar, Bitsta, 

Adhikari, Gurung och Amatya (2009) fann att preeklampsi och eklampsi var en del av  

Orsakerna till mödradödlighet. I studie av Hounton et al. (2008) framkom en säsongsbunden 

trend i mödradödlighet där antalet dödsfall eskalerade årligen från mars till maj månad och 

som korrelerade med komplikationer registrerade på sjukhus under samma period. 

Ganchimeg, Ota, Morisaki, Laopaiboon, Lumbiganon, Zhang och Mori (2014) fann att 

preeklampsi och eklampsi hos tonårsmödrar yngre än 19 år i 29 länder visade signifikant 

samband jämfört med vuxna mödrar, 20-24 år. Eklampsi var den mest återkommande 

komplikation bland alla mödrar. 

 

Vid Mityana, ett sjukhus i Uganda, undersöktes 14,656 födslar varav 73 fall av dessa var 

uterusruptur. Dess syfte var att kartlägga incidens, predisponerande faktorer, interventioner 

samt maternofetala konsekvenser. Högsta incidensen av uterusruptur påvisades hos kvinnor 

mellan 20 - 24 år (n = 27) jämfört med kvinnor mellan 40-44 år (n = 2). Sannolikheten att en 

kvinna skulle drabbas av uterusruptur ökade mellan en till fyra para, ju längre avståndet till 

närmsta sjukhus desto högre risken, om det fanns traditionell barnmorska närvarande vid 

förlossningen eller inte, om förlossningen skedde i en klinik med brist på resurser samt om  

kvinnan tidigare haft uterusruptur. Resultatet visade att sex kvinnor dog till följd av 

uterusruptur. Maternella och fetala konsekvenser omfattade hysterektomi, anemi och 

neonatalmortalitet (Kadowa, 2010). 

  

Etthundrafyrtiotre abortrelaterat dödsfall konstaterades mellan åren1997-2005 där jämförelse 

gjordes mellan två sjukhusområden i Bangladesh (Chowdhury et al., 2009). I en annan studie 

av Rana et al. (2008), visades en ökning av infektionsrelaterade dödsorsaker i samband med 

aborter. En studie som gjordes i Nepal registrerade 41 dödsfall mellan år1997 till 2006, varvid 
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13 av dessa var illegala aborter. Även Ikeako, Onoh, Ezegwui och Ezeonu (2014) 

konstaterade att 15 procent (n= 13) av dödsfallen berodde på komplikationer efter aborter. 

Apotek och traditionella behandlingshem var några av de miljöer som utförde aborter. 

Självinducerade aborter stod för åtta procent med högsta prevalensen under första trimesten. 

Sexton procent av alla aborter utfördes av okända metoder. 

Efter partus 

Prata, Quaiyum, Passano, Bell, Bohl, Hossain och Begum (2012) redovisade att 

postpartumblödning var orsaken till 113 mödradödsfall som registrerades av totalt 77 337 

hemförlossningar i Bangladesh. Studiens syfte var att utbilda traditionella barnmorskor utan 

utbildning användning av misoprostol samt uppskattning av blödningsmängd i frånvaro av en 

utbildad barnmorska. Rana et al (2009) fann att placentaavlossning och massiv vaginal 

blödning efter partus var de underliggande faktorer bakom postpartumblödning. Liknande 

fynd har även gjorts i studie av (Chowdhury et al., 2009). Förutom dessa studier gjordes en 

jämförande studie i Burkina Faso och Indonesien av D´Ambruoso, Byass, Qomariya och 

Ouêdraogo (2010). Resultatet visade att sepsis under graviditet var den ledande orsaken följd 

av malaria och postpartumblödning. Rana et al. (2008) fann att puerperal sepsis var den 

bakomliggande orsaken till åtta procent av dödsfallen i deras studie. 

Indirekta orsaker till mödradödlighet 

Sjukdom hos modern 

Hjärtsvikt hos gravida kvinnor ledde till mortalitet och morbiditet hos både mor och barn. En 

observationsstudie som gjorts av Ruys et al. (2013) granskade journalhandlingar från 60 

sjukhus i 28 länder mellan åren 2007-2009. Tretton procent av deltagarna (n=173) 

diagnostiserades med hjärtsvikt under graviditet eller efter förlossning. Förekomsten av 

hjärtsvikt hade samband med preeklampsi hos 30 procent av deltagarna. Risken att drabbas av 

hjärtsvikt under graviditet var störst under andra trimesten med 34 procent, lägst risk 

noterades peripartal 10 procent och under första trimesten sju procent samt 28 procents risk i 

tredje trimesten. Ett signifikant samband påvisades mellan hjärtsvikt och mödradödlighet. 

Kronisk eller akut hjärtinfarkt samt pneumoni var orsaken till dödsfallen. Tjugo patienter 

diagnostiserades med hjärtsvikt en vecka efter förlossning respektive ett dygn efter partus. 

Resultatet visade även att de vanligt förekommande obstetriska komplikationer hos denna 

patientgrupp var neonatala komplikationer i samband med hjärtsvikt hos gravida. Dessa 

omfattar fosterdöd, låg gestationsålder och prematuritet. Obstetriska komplikationer 

omfattade graviditetsinducerade hypertoni, blödningskomplikationer under graviditet, 

intrauterin tillväxthämning och preeklampsi. Sammantaget förlöstes 58 procent av patienterna 

med hjärtsvikt genom sectio jämfört med 38 procent av patienter utan hjärtsvikt (Ruys et al., 

2013).  

 

Rana et al. (2009) konstaterade i sin studie en ökning av mortalitet hos mödrar mellan åren 

2002-2006. Trettiosex mödradödsfall härleddes till indirekta dödsorsaker, infektiös hepatit, 

hiv, tuberkulos samt anemi. Infektiös hepatit orsakades av undermåliga och ohygieniska 

levnadsförhållande. Vidare visade undersökningen att 12 av fallen hade utvecklat ikterus och 

avled senare på grund av fullt utvecklad leversvikt med puerperal sepsis som följd. Andra 

dödsfallen som noterades i studien var njursvikt, infektion i bröst, multipel 

läkemedelsresistens, meningit samt leukemi (Rana et al., 2009). 
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Kulturella faktorer  

I studier av Brunson et al. (2010) och D ̕Ambruoso et al. (2010) identifierades kultur som en 

bidragande faktor till mödradödlighet, kulturella övertygelser, manlig dominans och brist på 

engagemang, stigmatisering från samhällen, rädsla och okunskap, samt attityder från 

sjukvårdspersonalen ansågs ha negativa utfall för kvinnor i samband med barnafödandet. 

Chowdhury et al. (2009) menar att födelseintervaller mellan graviditeter och mortalitet inte 

kunnat påvisa ett signifikant samband. Däremot förelåg en viss risk ju kortare intervall mellan 

graviditeterna det var och kunde därför inte ändå inte helt uteslutas. 

De tre fördröjningarna 

Andra faktorer av betydelse för mödradödligheten och morbiditeten inträffar som ett resultat 

av en eller flera av de” three delays”. Ett ”delay” är fördröjning i beslutsfattande vad gäller att 

söka vård. Detta rapporterades i tre studier (Brunson et al. (2010), D`Ambruoso et al., (2010) 

och Chowdhury (2009). Begränsad tillgång till sjuktransport samt dess höga kostnader och 

dyra sjukvårdskostnader var faktorer associerade med beslutsfattande (D`Ambruoso et al., 

2010). Okunskap, brist på pengar samt låg status hos kvinnor ansågs påverka besluten att söka 

vård (Brunson et al., 2010; D`Ambruoso et al., 2010). 

Ett andra ”delay” är enligt D`Ambruoso et al. (2010) och Brunson et al. (2010) att brist på 

färdmedel försvårar tillgång till sjukvård. Förutom brist på och otillförlitliga transportmedel 

beskrevs långa avstånd till sjukvårdsinrättningar och komplicerade byråkratiska processer 

som hinder att nå kvalificerad vård vilket sammantaget ansågs bidra till ökad risk för 

mödradödlighet. 

 

Det tredje ”delay” är fördröjning i tillgång till kvalificerad vård. En jämförande studie som 

gjorts i Bangladesh av Chowdhury et al. (2009) fann att trots etablering av akut obstetrisk 

sjukvård noterades fortsatt mödradödlighet. Detta berodde på att kvinnorna sökte sjukvård 

sent med allvarliga komplikationer. En annan möjlig förklaring till dödsfallen enligt 

D`Ambruoso et al. (2010) var dålig vårdkvalité. Trots hjälpsam sjukvårdspersonal och 

välutrustade vårdanläggningar var hög sjukvårdskostnad för patienten samt långa väntetider 

vanliga. Behandling gavs enbart efter betalning. Anhöriga tvingades hitta och köpa blod till 

kvinnan för behandling. Hänvisning på grund av personalbrist och bristande resurser ledde till 

ytterligare försenade vårdinsatser. Detta kombinerat med kvinnornas kritiska hälsotillstånd 

resulterade i en dödlig utgång.  

 

Prevention 

Mödravård 

Chowdhury et al. (2009) visade en minskning i abortrelaterad mortalitet i Bangladesh genom 

introduktion av safe motherhood och antikonception inom primärvård. Abortrelaterade 

mortalitet minskade från 93,9  procent mellan åren 1981-1985 till 12,5 procent under perioden 

2001-2005 per 100,000 graviditeter. Ross et al. (2007) utförde en studie som utvärderade 

insatser i 55 lågresursländer och de åtgärder som vidtagits för att förbättra mödra- och 

neonatalhälsa. Primärvården inom dessa länder erbjöd familjeplanering med syfte att undvika 

upprepade oönskade graviditeter. Satsning på abortprevention omfattade antikonception, 

tillgång till säker abortvård, behandling av abortrelaterade komplikationer, gynnsam policy i 

abortvården samt illegal abort. Trots de befintliga riktlinjerna var tillhandahållande av 

aborttjänster lägre i samtliga länder men sämst på landsbygd vad gäller tillgång och kvalité. 
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Andra områden som behövde förstärkning var preventionsarbetet inom antenatal- och 

neonatalvård, malariascreening och behandling av gravida samt vaccinationsprogrammet 

inom neonatalvård och omvårdnad av nyfödda (Ross et al., 2007).  

Mpembeni et al. (2007) lyfte i sin studie vikten av antenatala interventioner som screening för 

riskfaktorer, rådgivning, vaccinationer, hälsoundervisning, individuell förlossningsplan samt 

malariabehandling och järntillägg. 

Närvaro av erfaren personal vid förlossning 

Det framkom av Chowdhury et al. (2009) att introduktion av the safe motherhood intervention 

ledde till minskad mödradödlighet från 417 till 131 per 100 000 graviditeter vid närvaro av 

barnmorskor i samband med förlossning. Mer än hälften av ensamstående kvinnor hade 

närvaro av erfaren vårdare vid förlossning jämfört med gifta kvinnor där närvaro av erfaren 

vårdare var mindre. Liknande fynd har gjorts av Hussein, Newlands, D`Ambruoso, Thaver, 

Talukder och Besana (2009) där assisterade förlossningar ökat från åtta till 50 procent. 

Mpembeni, Kilewo, Leshabari, Massawe, Jahn, Mushi och Mwakipa (2007) fann att erfarna 

vårdare deltog i högre utsträckning vid förlossning bland kvinnor som involverat männen i 

beslutstagandet och erhållit rådgivning från antenatal klinik samt fått rådet att föda på 

sjukvårdsinrättningar. Närvaro av erfaren vårdare sågs även hos gravida kvinnor med ökad 

medvetenhet om riskfaktorer i samband med graviditet. Likaså observerades ett högt 

deltagande av erfaren vårdare hos kvinnor med fler än fyra antenatalbesök.  

En studie gjord av Gans-Lartley, O´Brein, Gyekye och Schopflocher (2013) fann att kvinnor 

med partogramövervakning under förlossning var mindre benägna att få blodförlust mer än 

500 milliliter, större sannolikhet för intervention när actionline passerades samt födde färre 

barn med låga apgarpoäng. Prata et al. (2012) påvisade positiva medicinska intervention 

genom att traditionella barnmorskor använde misoprostol mot postpartumblödning.   

Utbildning 

Som en del av åtgärder riktade mot att bekämpa mödradödlighet lanserades ett 

utbildningspaket i Afghanistan vars syfte var att öka medvetande hos allmänheten om risker 

förknippade med graviditet. Genom utbildning minimerades analfabetism och fler personer 

utbildades till fälthälsoarbetare och framförallt till landsbygden (Hussein et al., 2009). 

Mpembeni et al. (2007) studerade 974 kvinnor varav nästan hälften inte hade någon skolgång. 

Kvinnor med fler skolgångsår hade hög andel närvarande erfarna vårdare vid förlossning 

jämfört med kvinnor med lägre eller utan formell utbildning. Chowdhury et al. (2009) visade 

att kvinnor med mer än åtta års utbildning hade en trefaldigt lägre risk att dö i samband med 

barnafödandet jämfört med de utan någon formell utbildning. En annan studie av Tunçalp, 

Souza, Hindin, Santos, Oliviera, Vogel och Gülmezoglu (2014) fann en ökad risk för 

mödradödlighet och komplikationer i samband med graviditet och förlossning hos 

lågutbildade kvinnor. Studien visade att oddsen att drabbas av organsvikt vid ankomst till 

sjukhus var högre hos lågutbildade kvinnor, och att risken för dödligheten var femfaldig vid 

ankomst eller inom tjugofyra timmar efter ankomst till sjukhuset.  

I en jämförande studie av Jokhio, Winter och Cheng (2005) studerades två olika grupper, 

interventionsgruppen som bestod av traditionella barnmorskor och kvinnliga hälsoarbetare 

utbildades att identifierar komplikationer i samband med graviditet och förlossning samt 

utrustades med ett förlossnings ”kit” som innehöll sterila engångshandskar, tvål, 

bomullstussar, desinfektionsmedel, en navelklämma samt skalpell. Traditionella barnmorskor 

i kontrollgruppen fick ingen utbildning. Resultatet visade att perinatal- och mödradödlighet i 
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intervention gruppen var lägre jämfört med kontrollgruppen. Graviditetskomplikationer till 

exempel barnsängsfeber och blödningar var signifikant lägre hos interventionsgruppen, 

dessutom var kvinnorna mer benägna att remitteras till akut obstetrisk mottagning för 

behandling. Andelen förlossningssvårigheter var signifikant högre i interventionsgruppen. 

Variabler som var något högre i kontrollgruppen än motsvarande grupp innefattade antal 

återbesök efter förlossning, spontan aborter, paritet samt utbildning (Jokhio, Winter & Cheng, 

2005). 

I en annan studie som gjorts av Hussein, Newlands, D`Ambruoso, Thaver, Talukder och 

Besana (2009) visades att utbildning och delegering av vissa läkaruppgifter till sjuksköterskor 

och barnmorskor var värdefullt och effektivt som förstärkning av mödravården, detta i 

synnerhet vid läkarnas frånvaro. Detta stöds även av Prata et al. (2012) där traditionella 

barnmorskor erhöll utbildning och delegering i syfte att minska barnsängsdöd. Hussein et al. 

(2009) menar att kunnig sjukvårdspersonal behövs för att kunna utföra de basala uppgifterna. 

Regeringsarbete 

Geografisk tillgång hade betydelse vad gäller möjligheter till åtkomst av familjeplanering. Ju 

närmre mödravårdskliniker kvinnorna bodde desto större utnyttjande av hälsovårdstjänster 

(Brunson, 2010; Yao, Murray, & Agadjanian, 2013; Mpembeni et al., 2007). 

Mödravårdskliniker lokaliserade i stadsdelar var bättre utrustade och erbjöd bättre vårdkvalité 

till skillnad från kliniker som låg avlägset. Icke geografiska faktorer som utbildningsnivå och 

lägre transportkostnader hade betydelse för hur stor utsträckning kliniker för sexual - och 

reproduktiv hälsa nyttjades (Yao et al., 2013). Identifiering av olika ekonomisk stödjande 

insatser riktades till fattiga kvinnor och deras familjer för att möjliggöra tillgång till 

mödravårdstjänster. Identifiering av olika ekonomiskt stödjande insatser riktades till fattiga 

kvinnor och deras familjer för att möjliggöra tillgång till mödravårdstjänster. Dinajpur safe 

motherhood iniative projekt som instiftades år 1991 i Bangladesh upprättade ett gemensamt 

lån vars syfte var att uppgradera vårdinrättningar och mobilisera samhällen. Belåning skulle 

bistå med sjukhustransport och andra utgifter, detta resulterade i att fler kvinnor med 

komplikationer i samband med barnafödandet vänder sig till vårdinrättningar. Andra länder 

som införde liknande hälsobefrämjande åtgärder med mål att minska mödradödlighet var 

Nepal och Indien (Hussein et al., 2009).   

Hussein et al. (2009) fann i sin studie att olika länder använde incitament för att motivera 

hälso- och sjukvårdspersonal och uppmuntra nyttjande av mödravårdstjänster. Hälso- och 

sjukvårdspersonal i Afghanistan erhöll ersättning vid varje tillfälle de assisterade kvinnorna 

till klinikerna för förlossning, medan i Pakistan fick kvinnliga underläkarna ekonomisk 

ersättning samt specialistutbildning vid placering på landsbygd. Obligatorisk placering av 

tjänstgörande underläkare på landsbygden i Indien innan de ansökte om forskarutbildning 

ledde till ökad tillgång och nyttjande av obstetriska tjänster. Ökade antal förlossningar och 

kejsarsnitt på sjukhus enligt Chowdhury et al. (2009) ledde till minskade remittering till andra 

vårdinstanser. Merparten underlättades samordningen av sjuktransport från byar till sjukhus 

med hjälp av en 24 timmars hjälplinje (Chowdhury et al., 2009, Hussein et al., 2009). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Författaren valde att använda litteraturöversikt som metod för att belysa faktorer som orsakar 

mödradödlighet i lågresursländer samt att beskriva det preventiva arbetet för att minska 

mödradödligheten. Då ämnet mödradödlighet inom lågresursländer är ett ständigt aktuellt 

ämnesområde inom forskningen bedömdes litteraturöversikt vara den mest lämpade metoden 

för att besvara syfte. (Forsberg & Wengström, 2008).  

Sökningar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. På grund av den omfattande mängden 

funna vetenskapliga artiklar ansågs det värdefullt att genomföra en litteraturöversikt för att få 

en klar överblick inom ämnesområdet. En enkätstudie hade varit omöjlig att genomföra för att 

besvara syftet ur ett globalt perspektiv eftersom det varit svårt att nå ut till informanter i 

lågresursländer inom givna tidsramar. Detsamma gäller för en intervjustudie. Metoden som 

valdes möjliggjorde att ta del av både kvalitativa som kvantitativa studier. Sammantaget 

möjliggör detta en bred översikt av problemområdet. En litteraturöversikt ska inkludera all 

forskning inom ett ämnesområde, men av praktiska skäl var detta inte möjligt. Totalt 

inkluderades 17 vetenskapliga artiklar till föreliggande studie vilket ansågs lämpligt antal 

relaterat till given tidsram.  

 

Ingen geografiskt begränsning gjordes förutom att inkluderade länder skulle vara definierade 

som lågresursländer för att svarade på studiens syfte. Dessa var bland annat Afghanistan, 

Bangladesh, Burkina Faso, Ghana, Indien, Indonesien, Mocambique, Nepal, Nigeria, 

Pakistan, Senegal, Tanzania, Uganda samt 4 oberoende artiklar vars studier omfattade 28 

länder eller mer, vilka samtliga redovisas i en matris (Bilaga II). Artiklarna var till största del 

medicinskt inriktade framför allt beträffande orsaker till mödradödlighet. I resultat 

inkluderades två kvalitativa, 13 kvantitativa samt två artiklar av både kvantitativ och 

kvalitativ typ.  

MeSH termer användes vid artikelsökning och referensverk, Nordstedts (2004) användes för 

översättning av det engelska språket i samtliga av de inkluderade artiklarna, med syftet att 

minimera risken för feltolkningar. Det får tas med i beräkningarna att författarens brist på 

tidigare erfarenhet i kvalitetsbedömning av artiklar kan ha påverkat studien negativt därmed 

minskat föreliggande studies trovärdighet. 

Författaren har strävat efter kontinuerlig granskning, noggrann sammanställning och 

presentation av resultatredovisningen under hela processen då det utgör en viktig del av 

litteraturöversikten. Författaren anser att tillförlighet åstadkommits utifrån studiens resultat. 

Flera artiklar har visat liknande fynd, dessutom överensstämmer resultat med statistiken från 

olika organisationer till exempel WHO. Ämnet är aktuellt då det är i år milleniemålen ska 

vara uppnådda, upprepade studier skulle kunna generera liknande fynd.  

Författarens förförståelse i ämnet är dels som sjuksköterska med erfarenhet av akutvård 

därmed kontakt med patienter med olika nationaliteter och kulturell bakgrund, och dels som 

själv utlandsfödd. Författaren har därför även egen erfarenhet av sjukvårdsystem i länder med 

brist på resurser, men ingen erfarenhet av det interna sjukvårdsarbetet i dessa länder.  
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att belysa faktorer som orsakar mödradödlighet i 

lågresursländer samt att beskriva det preventiva arbetet. Resultatet visade att inkluderade 

vetenskapliga artiklar fann att preeklampsi och eklampsi var en del av de bidragande 

orsakerna till mödradödlighet (Chowdhury et al ., 2009; Rana et al 2009; Hounton et al 2008). 

Ruys et al. (2013) menar att gravida kvinnor med hjärtsvikt löper större risk att drabbas av 

preeklampsi med störst risk under andra trimestern. Detta stöds även av Hansson (2009). 

Användning av lättillgänglig, prisvärd och lätthanterliga läkemedel till exempel misoprostol 

kan med fördel användas i hemmaförlossningar i lågresursländer som ett alternativ till 

oxytocin, som kräver noggrann förvaring och hantering (Prata et al., 2012) Andra 

predisponerande faktorer som kan orsaka blödningar i samband med graviditet och 

förlossning är rubbningar i koagulation samt uterusruptur (Bremme, Lindquist och Hellgren, 

2014; Kadowa, 2010).  

Ökning i abortrelaterade dödsfall, i synnerhet illegala aborter enligt Ikeako et al., (2014) och 

Rana et al., (2008), kräver mer satsning på olika nivåer enligt Ross et al. (2007). För att uppnå 

milleniemålen bör ökad tillgång till sexual och reproduktiv hälsa prioriteras (Yao et al., 2013). 

Icke legitimerade yrkesutövare liksom miljöer som inte uppfyller de minimala medicinska 

kraven att utföra aborter utgör risk för morbiditet och mortalitet hos abortsökande kvinnor 

(WHO; 2014). Att arbeta fram gynnsamma abortpolicys bör initieras av olika nationer och 

betraktas som första steget till en lyckad abortpolitik. Andra steget är att förse primärvården 

med nödvändiga resurser att bedriva en säker vård. Ekonomiska samt personligt betingade 

resurser behövs för att tillgodose vårdbehovet (Hussein et al., 2009)  

Författarna Chowdhury et al. (2009) menar att viss mortalitetsrisk föreligger ju kortare 

intervaller mellan graviditeter. Santesson (2009) betonar att stödjande insatser under den 

reproduktiva perioden som familjeplanering och effektiva metoder för att undvika oönskade 

graviditeter samt god mödrahälsovård erbjuder möjlighet till ett tryggt sexualliv.  

Det framkom i studierna att utbildning hade starkt samband med kvinnornas överlevnad. 

Kvinnor med utbildning var mer benägna att föda på en vårdinrättning, assisteras av en 

erfaren vårdare i samband med förlossning samt löpte lägre risk att dö i samband med 

barnafödandet (Chowdhury et al., 2009; Mpembeni et al., 2007). Relationen mellan utbildning 

och risken att drabbas av negativa konsekvenser eller mortalitet belyses av flera studier 

(Chowdhury et al 2009; D´Ambruoso et al., 2010; Ganchimeg et al, Tunçalp et al, 2014; 

Mpembeni et al 2007). Effekten av att allt flera utbildas i samhället inte minst unga mödrar 

kan på sikt ha en positiv effekt på nationell nivå. Genom att vara medveten om vilka problem 

som kan uppstå under graviditet ökar även möjligheten för ett sunt beslutstagande därmed 

minskad risk för mödradödlighet (Hussein et al. 2009).  

Att arbeta preventivt med grundläggande mödra-hälsovård och ge information till kvinnor om 

hälsorisker förknippat med graviditet samt fördelar med mödravården. Det är därför viktigt 

för barnmorskor att besitta både kunskap och kompetens för att bedöma och hantera 

oförutsedda förlossningsförlopp för att kunna ta rätt beslut (Socialstyrelsen, 2006; Gans-

Lartley et al., 2013). Faktorer som geografiskt avstånd, ekonomi, kulturella faktorer leder till 

att många kvinnor föder hemma, med detta sagt bör även utbildningsinsatser och enkla 

redskap till exempel mobiltelefoner för att möjliggöra kommunikation, användning av 

underlägg vid hemförlossningar samt förlossnings ”kit” (enkel utrustning) för att kunna utföra 

en säker förlossning riktas till traditionella barnmorskor (Hussein et al., 2009; Prata et al., 

2012; Jokhio et al., 2005). 
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Det finns dock flera möjliga svar varför mödradödlighet fortsätter att accentuera. Resultatet 

visar att vissa faktorer som okunskap, resurser och kulturella betingelser påverkar varandra. 

En gemensam nämnare som framträdde ur de inkluderade studiernas resultat var brist på 

pengar (Brunson et al., 2010; Chowdury et al 2009., D ̕Ambruoso et al., 2010). 

Det fram kom ur studierna att det inte prioriteras tillräckligt med resurser för att milleniemålet 

5 skulle kunna uppnås. Av den anledningen minskar inte antal mödradödsfall i den önskade 

omfattningen i världen, framförallt inte i lågresurser länder (Brunson et al., 2010; Chowdury 

et al 2009., D ̕ Ambruoso et al., 2010). Ojämnfördelning av resurser på landsbygden och 

tätbefolkade områden med låg socioekonomiskt status framkom leda till ytterligare börda hos 

de redan hårt drabbade. En proaktiv satsning i omfördelning av resurser till landsbygden för 

att öka tillgång till vårdresurser, förbättring av infrastruktur, samarbete med 

hälsodepartementet och uppgradering av mödravården kräver ett långsiktigt åtagande från 

regeringen (Hussein et al ., 2009; Yao et al., 2013).  

Ett annat sätt att stärka initiativ att förbättra mödrahälsa är att förena lokala insatser och större 

sjukhus genom till exempel etablering av en 24-timmars hjälplinje och registrering av 

potentiella blodgivare för att kunna snabbt få tillgång till blod. Sådana samhällsfaktorer skulle 

enligt Hussein et al. (2009) påverka mödrahälsan, men detta ligger nu utanför det medicinska 

fältet.  

Ytterligare insatser på lokalnivå inbegriper en aktiv och kontinuerlig avvikelserapportering 

för att förbättra vårdkvalitén, öka förståelsen för kvinnors vårderfarenheter samt minska 

negativa utfall i samband med graviditet och barnafödandet. Detta genomförs med stöd av 

ledningen utan rädsla för repressalier (Hutchinson, Lange, Kanhonou, Fillippi & Borchert 

2010). Fortsättningsvis krävs en nationell granskning av dödsorsakerna för att underlätta vid 

policy ändring och därmed tillämpa specifika förebyggande åtgärder (Hussein et al ., 2009). 

Adegoke, Campbell, Ogundeji, Lawoyin och Thomson (2013) är av samma mening att 

insamling och arkivering av information kring dödsorsakerna är ytterst viktigt vad gäller 

införandet av handlingsplaner och insättning av förebyggande åtgärder. Rai et al. (2012) 

instämmer att identifiering och fastställande av dödsorsakerna kan vara ett komplement till 

det preventiva arbetet.    

SLUTSATS 

 

Resultatet visade att problemet med mödradödlighet i lågresursländer är mångfacetterat. Det 

beror dels på obefintliga resurser och prioriteringar av ländernas beslutsfattare. Om resurserna 

fördelades jämlikt borde alla mödrar få tillgång till den vård de behöver i samband med 

graviditet och förlossning. Kultur, religion, utbildning och fattigdom var hinder som 

försvårade vårdkontakten men också bidrog till en ökad mödradödlighet. 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Det är viktigt att identifiera kvinnor i riskzon för att dö i samband med graviditet och 

förlossning. Barnmorskan har en viktig roll i det förebyggande arbetet för att minska 

mödradödligheten i ett globalt perspektiv.    
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(2014). Obstetrik. ss. 519 

 

Holmer, H., Oyerinde, K., Meara, JG., Gillies, R., Liljestrand, J. & Hagander., L. (2014). The 

global met need for emergency obstetric care: a systematic review. 

 

*Hounton, H. S., Sombie, I., Townend, J., Ouedraogo, T., Meda, N., & Graham, J. W. (2008). 

The tip of the iceberg: Evidence of seasonality in institutional maternal mortality and 

implication for heatlh resources management in Burkina Faso: [Elektronisk Version]. 

Scandinavian Journal of Public Health, 36, 310-317. 

 

*Hussein, J., Newlands, D ̕Ambruoso, L., Thaver, I., Talukder, R., & Besana, G. (2009). 

Identifying practices and ideas to improve the implementation of maternal mortality reduction 

programmes: findings from five South Asian countries: [Eletronisk Version]. Journal of 

Obstretics and Gynaecology, DOI: 10. 1111/j.1471-0528.2009.02457.x 

http://dx.org/10.1016/j.midw.2012.03.002


19 

 

*Hutchinson, C., Lange, I., Kanhonou, L., Fillipi, V., & Borchert, M. (2010). Exploring the 

sustainability of obstetric near-miss case reviews: a qualitative study in the South of Benin: 

[Elektronisk Version]. Midwifery, 26(2010), 537-543.  

 

ICM International Definition of the Midwife 

http://www.internationalmidwives.org/who-we-are/policy-and-practice/icm-international-

definition-of-the-midwife/ 

 

*Ikeako, L., Ouchi, R., Ezegwui, H. & Ezeonu, P. (2014). Pattern and outcome of induced 

abortion in abakaliki, Southeast of Nigeria: PMC, 4(3), 442-446. 

 

*Jokhio, H. A.,Winter, R. H., & Cheng, K. K. (2005). An Intervention Involving Traditional 

Birth Attendants and Perinatal and Maternal Mortality in Pakistan:  

[Elektronisk Version].  New England Journal of Medicine, 352, 2091-2099. 

 

*Kadowa, I., (2010). Ruptured uterus in rural Uganda: prevalence, predisposing factors and 

outcomes. [Elektronisk version]. Singapore Medical Journal, 51, (1), 35-38. 

   

Kaplan, A., Hogg, B., Hildingsson, I., & Lundgren. I (Red.) Lärobok för Barnmorskor: 

(ss.156). 

 

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorskor 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer 2006/2006_105-1 

 

Lindstrand, A., Bergström, S., Rosling, H., Rubenson, B., Stenson, B., & Tylleskär, T (2013). 

Global Health: An Introductory textbook. 

 

Lingman, G. (2014). Komplikationer i puerperiet. IH Hagberg, H., Maršál, K. & Westgren, 
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BILAGA I 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

 Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Brunson, J. 

2010 

Nepal 

Confronting maternal 

mortality, controlling 

birth in Nepal: The 

gendered politics of 

receiving biomedical 

care at birth. 

Att identifierar hinder som 

försvåra tillgång till 

obstetrisk vård 

Etnografisk studie 

Semistrukturerad 

intervjuer, öppna – slutna 

frågor 

En del av ett större projekt 

N=250 

    (2) 

Kvinnor saknar möjligheter att kräva vård 

på grund av att de präglas av kulturella 

normer. 

Sociokulturella och biomedicinska faktorer  

KI 

Chowdhury, 

M. E., 

Ahmed, A., 

Kalim, N. & 

Koblinsky, 

M 

2009 

Bangladesh 

Causes of Maternal 

Mortality Decline in 

Matlab, Bangladesh. 

Att undersöka möjliga 

orsaker till minskad 

mödradödlighet i Matlab 

Djupgående intervjuer, 

datainsamling genom 

journalgranskning, 

diskussioner i 

fokusgrupper. 

N=220 000

(4 221) 

Intervention med safe motherhood program enligt 

hypothesen ledde till minskad mödradödlighet i den 

icke statliga områden jämfört med det statliga. 

Minskning i det totala fruktsamhetstalet (TFR) ledde 

till minskad mödrarmortalitet i de statliga områden. 

Tillgång till akut obstetriska sjukvård samt utbildning 

av kvinnor. 

RI 

 

D´Ambruo

so, L., 

Byass, P., 

Qomariya, 

N. S., & 

Quédraogo

, M.  

2010 

Burkina 

Faso 

Indonesia 

A lost cause? 

Extending verbal 

autopsy to investigate 

biomedical and socio-

cultural causes of 

maternal death in 

Burkina Faso and 

Indonesia. 

Undersöka dödsorsaker 

hos mödrar med hjälp 

av verbal obduktion  

samt att finna 

sociokulturella 

betydelse/ faktorer och 

dess påverkan på utfallet 

i samband med 

mödradödlighet 

Intervjuer med 

deduktiv/induktiv 

tillvägagångsättet  

Kvantitativ och 

kvalitativ analys. 

 

 

n=174 

   (0) 

Jämnfördelning av vårdresurser. Prioritering av 

de resurserna till de avlägsna och fattiga 

områdena. Integrering av medicin och kultur. 

KI 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 

Tabell 2. Matris över resultatets inkluderade vetenskapliga artiklar 

                                                           Bilaga II  
  



II 

 

 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ganchimeg, 

T., Ota, E., 

Morisaki, 

N., 

Laopaiboon, 

M., 

Lumbigano

n, P., 

Zhang, J., 

Yamdamsur

en, B., 

Temmerma

n, M., Say, 

L., Tunçalp, 

Ö., Vogel, 

J.P., & 

Souza, J. P. 

2014 

29 Länder 

Pregnancy and 

childbirth outcomes 

among adolescent: a 

World Health 

Organization 

multicountry study. 

Kartläggning av 

konsekvenser i samband 

med graviditet och 

förlossning bland unga 

mammor. Omfattar flera 

studier från 

Världshälsoorganisation. 

Slumpmässig 

Klusterurval 

Stratifierad 

Tvärsnittsstudie. Studien 

omfattar flera länder. 

n=314 623 

  (190 177) 

 

Unga mammor löpte större risk att drabbas 

av ogynnsamma förlossnings utfall. 

Eklampsi, postpartum endometrit, 

infektioner, låg gestations ålder, prematur 

födsel samt allvarlig neonatala tillstånd 

utmärkte det sig hos denna grupp. 

KI 

  



III 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gans-

lartley, F., 

O´Brein, A. 

B., Gyekye, 

O. F. & 

Schopfloche

r, D. 

2012 

Ghana 

 

 

The relationship 

between the use of the 

partograph and birth 

outcomes at korle- Bu 

teaching hospital. 

 – Ta reda på sambandet 

mellan partogram och 

utfall i förlossningsarbete 

– Följsamhet hos 

barnmorskor i samband 

med partogram 

användning enligt 

riktlinjer från WHO 

Tvärsnittsstudie 

tvärsnittsdata. 

Utvärdera sambandet 

mellan partogram analys 

och Insamlade dataanalys 

n=2 622 

   (777) 

Partogram registrering gjordes enligt WHOs 

riktlinje. Partogram registrering motsvarade 

25.6 procent detta skede i efterhand. 

Fynden i studie fann ett positiv samband 

mellan övervakning med partogram, mindre 

vaginalblödning och mindre neonatala 

skador 

Interventioner uppmättes till 48,7 procent 

efter action Line passerat 

Mindre assisterad förlossningar samt Apgar 

poäng. 

Låg antal inläggningar på neonatal 

intensiven 

RII 

  



IV 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hounton, H. 

S., Sombie, 

I., 

Townend, 

J., 

Ouedraogo, 

T., Meda, 

N. & 

Graham, 

J.W. 

2008 

Burkina 

Faso  

The tip of the iceberg: 

Evidence of seasonality 

in institutional maternal 

mortality and 

implications for health 

resources management 

in Burkina Faso. 

Att undersöka sambandet 

mellan säsongsbunden 

mödradödlighet och 

komplikationer  

Sambandet mellan 

malariasäsong, nederbörd 

och hushållsinkomster 

Systematisk fall översikt 

över en två års period  

N=2760 

   (0) 

Finansiella och geografiska faktorer kan 

ligga till grund för mödradödlighet. 

Eklampsi och blödning var de största 

orsaker till mödradödlighet under 

torrperioden. 

 

 

 

 

R1 

 

 

 

Hussein, J., 

Newlands, 

D., 

D´Ambruos

o, L., 

Thaver, I., 

Talukder, R. 

& Besana, 

G. 

2009 

Identifying practices and 

ideas to improve the 

implementation of 

maternal mortality 

reduction programmes: 

findings from five South 

Asian countries. 

Identifiering av olika idéer 

och handlingar riktad till 

att förbättra projekt och 

program implementering 

med syfte att minska 

mödradödlighet.  

Tvärsnittsstudie 

Djupgående granskning av 

dokument. 

Semistrukturerad 

Intervjuer samt fokus 

grupp diskussioner 

N=100 

  (0) 

Huvudresultatet visade att delegering av uppgifter, 

stimulans och motivering bland personalen var viktig. 

Att bistå med medel för att övervinna finansiella 

hinder därmed ökad tillgång till vård, bättre vård 

kvalité och utbildning är några av faktorer som 

implementerades.           

KI 

  



V 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ikeako, L., 

Onch, R., 

Ezegwui, H. 

& Ezeonu, 

P.  

2014 

Nigeria 

Pattern and outcome of 

induced abortion in 

abakaliki, southeast of 

Nigeria. 

Kartläggning av illegala 

aborter och i vilken 

utsträckning de bidrar till 

maternella morbiditet och 

mortalitet, samt att 

utvärdera effekter av 

vården efter abort.   

Deskriptiv studie 

Retrospektiv analys 

N= 83 

(38) 

Utav 1 562 inskrivningar som gjordes 

upptäcktes 83 fall med abort relaterade 

komplikationer. Åldersgrupp 20-24 

drabbades mest samt tonåringar (N=27). 

Sexton procent av patienterna avled, 

resterande 84 procent ådrog sig olika 

komplikationer som var främst sepsis 59 

procent, anemi 47 procent, peritonit 41 

procent, blödningar 35 procent samt 

uterusruptur motsvarande 30 procent. Under 

studien rapporterades 38 gynekologiska 

respektive 13 abort relaterat dödsfall. 

Åttiofyra procent (N=70) av patienter hade 

ingen dokumenterad familjeplanering och 

60 procent (N=49) hade ingen kännedom av 

de olika antikonceptions metoder. 

KI 

Jokhio, H., 

A., Winter, 

R, H., & 

Cheng, K. 

K 

2005 

Pakistan 

An Intervention 

Involving Traditional 

Birth Attendants and 

Perinatal and Maternal 

Mortality in Pakistan 

Att mäta perinatal och 

martenell mortalitet.  

Kluster randomiserad, 

kontrollerad studie 

N=19 557 

(32) 
 

Sju distrikt ingick i studie uppdelade i två 

grupper. 10 114 kvinnor deltog i interventions 

grupp respektive 9 443 kvinnor i kontroll 

gruppen. Nittioen procent av kvinnor från 

interventions grupp vårdades av traditionella 

barnmorskor under hela graviditeten, barnsbörd 

samt under barnsängstid. Och träffade obstetriks 

team minst en gång. Dessutom, tilldelades denna 

grupp förlossnings kit.     

KII 
 

  



VI 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kadowa, I. 

2010 

Uganda 

Ruptured uterus in rural 

Uganda: Prevalence, 

predisposing factors and 

outcomes 

Att fastställa incidence 

frekvens, predisponerande 

faktorer, interventioner 

samt konsekvenser hos 

mor och barn som i 

samband med 

uterusruptur. 

Tvärsnittsstudier. 

Fem års retrospektiv 

studie 

N=14,656 

     (0) 

 

Ut av 14 656 födslar, registrerades 73 fall 

av uterusruptur, detta motsvarar 1 på 200. 

Uterusruptur var vanligare hos patienter  

I åldrarna 20-24, med para 1-4 och bosatta 

I Kassanda kommun. Andra 

predisponerande 

faktorer till exempel uteblivet antenatal 

besök,  

användning av traditionella barnmorskor 

vid förlossning, dålig förlossnings progress 

långt avstånd till sjukhuset samt tidigare 

sectio. Åtta procent av kvinnor med uterus 

ruptur avled, 7 procent av barnen föddes  

levande. 

RI 

 

Mpembeni, 

NM. R., 

Killewo, Z. 

J., 

Leshabari, 

T. M., 

Massawe, 

N. S., Jahn, 

A., Mushi, 

D., & 

Mwakipa, 

H. 

2007 

Tanzania  

Use pattern of maternal 

health services and 

determinants of skilled 

care during delivery in 

Southern Tanzania: 

implications for 

achievement of MDG-5 

targets 

Utvärdera användning av 

erfaren skötare vid födsel i 

Mtwara distriktet. 

Tvärsnittsstudie N=974 974 kvinnor som hade fött barn ett år innan 

studien inleddes intervjuades. Även om 99,9 

procent av respondenter hade haft ett 

antenatal besök under senaste graviditet 

enbart 47 procent utnyttjade 

förlossningskliniken samt 45 procent 

assisterades av en erfaren skötare i samband 

med förlossning. Geografisk avstånd, samtal 

med partner om förlossningsställe, råd att 

föda på förlossnings klinik samt kunskap 

om risk faktorer i samband med graviditet 

visade signifikant samband med nyttjande 

av erfaren skötare vid förlossning även efter 

kausalitets kontroll. 

KI 

  



VII 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Prata, N., 

Quiayum, 

A., Passano, 

P., Bell, S., 

Bohl, D. D., 

Hossain, S., 

Azmi, J. A. 

& Begum, 

M. 

2012 

Bangladesh 

Training traditional birth 

attendants to use 

misoprostol and an 

absorbent delivery mat 

in home births 

Utvärdera hur traditionella 

barnmorskans kunskap 

förärvas och bibehålls. 

Attityd förändring och 

användning av 

misoprostol vid 

postpartum blödning i 

samband med hemma 

födslar efter utbildning 

samt mätning av blödnings 

mängd. 

Intervjuerna genomfördes 

vid fyra olika tillfällen: 

pre och post 

färdighetsträning samt 6 

månader respektive 18 

efter interventionen. 

n=461 

(127) 

 

 

Färdighetsträning gav positiva effekter. 

Administrering av misoprostol och 

uppskattning av blödnings mängd utfördes 

på ett korrekt sätt. Kunskapen och 

färdighetsträningen ansågs viktigt samt 

ökade patientsäkerheten vid hemma födslar 

och användes kontinuerligt. 

KI 

Rana, A., 

Pradhan, N., 

Manandhar, 

B., Bitsta, 

D. K., 

Adhikari, 

S., Gurung, 

G. & 

Almaty, A. 

2008 

Nepal 

 

Maternal mortality over 

the last decade: A 

changing pattern of 

death due to alarming 

rise in hepatitis in the 

latter five –year period 

Att studera 

mödradödlighet över en 10 

års period. 

Period 1 -1997-2001 

Period 2- 2002-2006 

. Prospectiv och 

retrospektiv studie. 

Datainsamling 

 

N=83 

  (0) 

 

 

Direkta orsaker till mödradödlighet 

motsvarade 49 procent, detta bestod av 

infektion, abort relaterad sepsis, både 

spontan och inducerad. Postpartum sepsis, 

antenatal septisk chock, obstetrisk blödning.  

Eklampsi, graviditets inducerade hypertoni, 

lever påverkan, komplikation efter sectio 

och anestesi. Indirekta orsaker stod för 43 

procent och bestod av infektiös hepatit som 

ökade mellan 2002-2006, anemi, 

hjärtsjukdomar, meningit, kronisk njursvikt 

och diarré och 6 dödsfall fall ej obstetrisk 

relaterade motsvarade 7 procent.   

 

  



VIII 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ross, A, J., 

Adelaja, D., 

& Bollinger, 

L. 

2008 

55 länder 

Effort Levels of National 

Maternal and Neonatal 

Health Programs: 2005 

Measures and Six Year 

Trends 

Att utvärdera olika 

nationella program i 

lågresursländer i 

förbättring av mödrar och 

neonatalhälsa 2005. I 

kontext av en sexårs trend. 

Frågeformulär 

innehållande 81 punkter 

N=55 

  (0) 

 

 

 

 

Ingen signifikant förbättring påvisades under 

sexårsperioden sämst resultat tilldelades 

utvecklingsskillnaden mellan landsbygd och 

stadsdelen. Antenatal och neonatalvård 

uppvisade större och bättre förändringar.  

RII 

Ruys, P.E. 

T., Roos-

Hesselink, 

W. J., Hall, 

R., 

Subirana-

Doménech., 

Grando-

Ting, J., 

Estensen, 

M., Crepaz, 

R., 

Fesslova, 

V., Gurvitz, 

M., Backer, 

D. J., 

Johnson, R. 

M. & 

Pieper, G. P. 

2013 

Heart failure in pregnant 

women with cardiac 

disease: data from the 

ROPAC 

Utreda hjärtsvikt i 

samband med graviditet. 

Etiologi, bidragande 

faktorer och prevalensen 

hos gravida. 

Observations studie 

Datainsamling från patient 

journaler(retrospektiv) 

N=1321 

(0) 

Huvudresultatet var att hjärtsvikt var den 

Vanligaste orsak till kardiovaskulära 

komplikationer i samband med graviditet. 

 Högsta incidens inträffade i slutet av andra  

trimestern. Mödradödlighet var högre hos 

patienter med hjärtsvikt med fem procent 

jämfört med patienter utan. Preklampsi hade 

stark koppling till hjärtsvikt. Fosterdöd och 

prematur födslar var högre bland gravida 

kvinnor med hjärtsvikt. 

 

RII 

 



IX 

 

Författare 

År 
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Tvärsnittsstudie 

Randomiserade kluster 
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Utbildning och allvarliga konsekvenser i  
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Moçambiqu

e 

A geographical 

perspective on access to 

sexual and reproductive 

health care for women in 
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Att mäta och utvärdera 

tillgång och användning av 

sex och  

Samlevnad mottagningar 

på landsbygden i 

Moçambique, att 

analyserar vilken betydelse 

geografiskt avstånd har till 

sådana mottagningar och 

hur familjeplanering 

påverkas 
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   (0) 

Geografiskt avstånd och tillgång till 

sjukvård hade betydelse för kvinnornas 

reproduktiva hälsa. 
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