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Interpellation av Tara Twana (S) om att utrikes
födda kvinnor får en sämre förlossningsvård
Stockholms läns landsting ska verka för god hälsa och jämlik vård för alla invånare i
länet. Vi Socialdemokrater anser att vård efter behov är en grundläggande del i en
jämlik hälso- och sjukvård. Målet ska vara att minska dagens skillnader i hälsa och
livsvillkor som finns idag och att under en generation sluta den hälsoklyfta som finns
mellan olika grupper.
Ett särskilt viktigt område inom hälso- och sjukvården är förlossningsvården där vi
nu ser en alarmerande utveckling. Forskningen visar att i den svenska hälso- och
sjukvården får kvinnor med utomeuropeisk bakgrund sämre mödravård, har svårare
förlossningar och en ökad komplikationsrisk jämfört med inrikes födda kvinnor. I
länet idag har barn som föds av en kvinna född utanför Europa fyra gånger så hög
sannolikhet att dö vid förlossningen än om modern är född i Sverige. Det här är
något som vi Socialdemokrater inte kan acceptera.
Att utrikes födda kvinnor får en sämre förlossningsvård beror bland annat på
språkbarriärer som leder till missförstånd mellan kvinnan och förlossningspersonalen. En annan problematik är att dessa kvinnor ofta är mindre benägna att
söka vård för symptom under graviditeten, vilket kan påverka förlossningen. Här
måste förlossningsvården ha en plan för hur man bemöter kvinnorna efter deras
behov.
Vi Socialdemokrater anser att den bristande kommunikationen och förtroendet
mellan vårdtagare och vårdgivare måste förbättras. För att kunna minska
förlossningsskadorna och förbättra vården för utrikes födda kvinnor krävs rätt
utbildande tolkar som ges en rimlig ersättning för sitt arbete. En annan väg kan vara
att satsa på kulturdoulor som fungerar som en brygga mellan kvinnan och vården. Vi
ser goda exempel på sådan verksamhet i Västra Götalands Regionen. Dessutom
krävs insatser som syftar till att fortbilda barnmorskor för att bättre kunna bemöta
grupper med särskilda behov.
Därför är det glädjande att den Socialdemokratiska sjukvårdsministern nu storsatsar
hela 720 miljoner kronor, varav cirka 84,5 miljoner kommer tilldelas Stockholms läns
landsting, för mer en kunskapsbaserad och jämlik förlossningsvård. Vi hoppas att
Stockholms läns landsting prioriterar gruppen utrikes födda kvinnor i
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förlossningsvården för att minska komplikationer och skador i samband med
graviditet och förlossning.
Med anledning av ovanstående frågar jag ansvarigt landstingsråd:
1. Är du nöjd med förlossningsvården när vi ser att utrikes födda kvinnor i
större utsträckning drabbas av förlossningsskador?
2. Vad konkret kommer du göra för att alla födande kvinnor ska känna sig
trygga med förlossningsvården och i kommunikationen med
förlossningspersonalen?
3. Vilka utbildningsinsatser avser du initiera för att säkra att det finns tid för
barnmorskor att vidareutbilda sig för att kunna bemöta utrikes födda kvinnor
på ett bättre sätt?
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