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Mödradödligheten högre bland utlandsfödda.

Utlandsfödda löper avsevärt högre risk för att dö i samband med graviditet eller 

förlossning jämfört med svenskfödda kvinnor. Det visar en ny avhandling  av Annika 

Esscher, doktorand vid Uppsala universitet, publicerad mars 2014 .

– Det finns ett samband mellan den högre risken för mödradöd och kommunika-

tionsproblem. Det är ungefär sex kvinnor som dör varje år i Sverige, och det är 

mellan sex och sju gånger högre risk för utlandsfödda kvinnor, säger Annika Esscher.



Kulturdoula

•En Kulturdoula är en utlandsfödd kvinna som är etablerad i
Sverige, har egen erfarenhet av förlossningar, och är tränad i
att ge stöd och information till den gravida kvinnan och
hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första
tiden efteråt.

• Kulturdoulan tolkar språk och signaler utifrån ett kulturellt
perspektiv, har samma referensramar som patienten vilket
skapar förutsättningar för en bra dialog.

• En Kulturdoula har språken, den dubbla kulturkompetensen
samt specialkunskaper. När man pratar olika språk i alla
avseenden och saknar ingångar och öppningar i
samtalen/åtgärderna är en Kulturdoula en otrolig tillgång för
kvinnan/paret. Tystnadsplikt och sekretess gäller.



Kulturdoula - Tolk

”Kulturdoulan har inte samma roll som en tolk att
översätta allt som sägs i rummet. Kulturdoulan kan 
småprata med kvinnan och behöver bara tolka det 
som är relevant för barnmorskan/personalen att få 
veta. Kulturdoulan kan också förklara mer än vad en 
tolk gör, både för barnmorskan/personalen och för den 
födande kvinnan. Men kulturdoulan ska också kunna 
gå in i en tolkroll när det behövs. Och känna till 
skillnaden.”

Fritt citerat från Bodil Frey 

bodil.frey@enbrastart.se



Anställning & Ersättning

•Timanställd på Centrum för Gynekologi

och Obstetrik i Västerbotten

•Ersättning ges enligt Kommunals avtal/  

påbörjad timme inklusive ob-ersättning 

•Kontakt/telefon ersätts/påbörjad timme

•Busskort för lokaltrafiken

•Arbetsväst

•Betald utbildning



Kulturdoula på Familjecentral/Hälsocentral

”I en större utvärdering från Västra Götaland, som också innefattade många långa 

intervjuer med föräldrar, visades tydligt två saker: 

– För det första speglade besökarna i familjecentralens öppna verksamhet den 

socioekonomiska strukturen i bostadsområdet. 

– För det andra gav studien inblick i vad familjecentralen betyder för föräldrarna. 

Det var bland annat tryggheten av att socialt stöd fanns tillhands och gemenskapen 

med andra i samma situation.

Sammanfattningsvis kan man säga att föräldrar använder familjecentraler för 

lärande, gemenskap, rådgivning och aktivitet. Familjecentraler bryter isolering och 

främjar det man brukar kalla samhandling. Föräldrar gör saker tillsammans, 

hjälper varandra, lär av varandra. Familjecentraler har helt enkelt en unik 

möjlighet att främja integration.”  

Vibeke Bing



Kontaktuppgifter

Malin Jonsson, Barnmorska BB/Förlossningen Skellefteå

malin.jonsson@regionvasterbotten.se

Maria Söderberg, Undersköterska BB/Förlossningen Skellefteå

maria.soderberg@regionvasterbotten.se

Arbetstelefon BB/Förlossningen Skellefteå; 0910-771535

Tack för att ni lyssnade!
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