
Dør 8 kvinner hver dag. 

Svangerskap 

Dør av blødning, før, under og etter fødselen. 

Sierra Leone er et av de landene med høyest mødredødelighet i verden. En av 17 kvinner i fruktbar 

alder (15-49 år) dør av svangerskap og fødsel komplikasjoner ifølge en rapport fra 

helsemyndighetene. Det er stor mangel på helsehjelp. De aller fleste helsearbeiderne mistet livet 

under ebola- epidemien. De fleste dør av blødning før, under eller etter fødselen. Det mangles ofte 

bra nok utstyr, blod, stabil strøm og vannforsyning på de lokale klinikkene. Sierra Leone har en 

høytenåringsgraviditet og veldig få kvinner bruker prevensjon. Bare 16 prosent av kvinnene bruker 

prevensjon. En fjerdedel unge kvinner dør. Myndighetene mistenker at mødredødeligheten er 1165 

dødsfall per 100.000 levende fødsel. Det betyr at det dør åtte kvinner av svangerskap hver dag. Etter 

ebola utbruddet døde det mange helsehjelpere. Helsetjenesten var veldig dårlig fra før av og 10 

prosent av helsehjerperne døde av ebolakrisen. Dette førte til at dem har få helsehjelpere og lite 

helsetjeneste i landet.  

 

De fleste dør av blødning 

De fleste dør av svangerskapsforgiftning, forlenget fødselstid, eller blodforgiftning etter alvorlig 

infeksjon. Abort utgjør en del av mødredødeligheten. Mange kvinner vil av mange grunner ikke 

beholde eller ha et barn. Derfor kan utrygg abort være den eneste muligheten. Men det er livsfarlig 

og kan føre til livslange komplikasjoner eller i verstefall død. Det er veldig viktig med god hygiene på 

sykehus slik at man slipper infeksjoner når man er innlagt.  

 

Mangler tilgang på helsehjelp i tide.  

Det er bare fire leger, fem jordmødre og 70 sykepleiere per 100.000 innbyggere i Sierra Leone. 

Mange leger jobber uten lønn. Leger uten grenser utførte en undersøkelse i 2016 hvor over 1200 

kvinner i Tonkili- distriktet om tilgang til helsehjelp i forbindelse med mor og barnehelse. 90 prosent 

av de som odde i avsidesliggende områders hadde problemer som førte til forsinket helsehjelp. De 

fleste mente at grunnen til forsinkelser var fordi det var for langt til nærmeste klinikk eller sykehus, 

og at mange ikke hadde råd til transport og helsehjelp. I Sierra Leone skal det være gratis for 

helsehjelp. Det er dårlige veier og mangel på transport og ambulanse til de nærmeste klinikkene og 

sykehusene som førte til at gravide som fikk svangerskapskomplikasjoner fødte hjemme eller var 

nødt til å føde på veikanten. Tenåringer opplevde ofte stigmatersing når de ble gravide og at de ikke 

fikk støtte av familien sin.  

 

En av fire mødre-dødsfall er unge kvinner 

Sierra Leone er et av de landene med mest tenåringsgraviditeter. Unge  jenter har over dobbelt så 

stor risiko for å dø. 28 prosent av tenåringsjentene hadde fått sitt første barn før de hadde blitt 18 

år. Helsemyndighetene tror at jenter i tenårene utgjør 25 prosent av mødre-dødligheten i landet 



hvert år. Rundt tre av fire kvinner mellom 15- 19 år i Sierra Leone er omskåret. Omskjærelse er  at de 

fjerner deler av klitoris og kjønnsleppe. Dette fører til komplikasjoner under fødsel.  

 

Hva er glemt? 

Sierra Leone trenger mer helsehjelp, bedre tilgang til transport til klinikker og sykehus. Etter 

ebolakrisen ble det mye færre helsehjelpere. Det er stor mangel på jordmødre og gynekologer i 

Sierra Leone. Derfor er det viktig å få fokus på opplæring av medisinsk helsepersonell, og at man 

også sørger for at klinikker og sykehus har bra nok utstyr.  

 

Leger uten grenser 

Leger uten grenser startet i Sierra Leone i 1986. I Kenema-distriktet støtter leger uten grenser ti 

helseposter og skal åpne et stort sykehus i oktober i 2018 som skal trene opp helsearbeidere. 

Kenema- distriktet var et av de områdene der ebola var verst. Sykehuset skal hjelpe 

helsemyndighetene med å øke kunnskapen til helsearbeiderne slik at man kan forsøke å redusere 

den altfor høye mødre og barnedødeligheten i landet.   

 

 

 

 


