Protokoll fört vid Karlskrona Läkareförenings 1420:e sammankomst å
Sjöofficersmässens lokaler den 26:e april 2018.
Ordförande Pernilla Engström öppnar mötet och presenterar kvällens föreläsare, Kristina
Gemzell Danielsson samt kvällens värd Christian Andersson från Max Matthiessen.
Kristina är professor i obstetrik och gynekologi med särskilt fokus på migrationsrelaterad
reproduktiv hälsa på Karolinska Institutet i Stockholm. Hon är sedan år 2000 även chef för
WHO Collaborating Centre for Research in Human Reproduction.
Kvällens föreläsning var på ämnet Global Perspectives on Reproductive Health - Effektiva
preventivmedel och säkra aborter är en förutsättning för god reproduktiv hälsa. Efter en kort
utsvävning om hur att arbeta i kontorslandskap är ungefär lika effektivt som att arbeta
berusad gick Kristina vidare med att berätta om WHO:s engagemang i reproduktiv hälsa och
minskad mödradödlighet, där samarbetscentrum för reproduktiv hälsa på Karolinska
Institutet öppnade 1972 som ett av de första i världen. Hon nämner att mödrahälsa, i form av
reduktion i mödradödlighet, fanns med som FNs Millennium Development Goals där målet
var att mellan 1990 och 2015 minska mödradödligheten med 75%. De nya målen Sustainable Development Goals - har inte längre mödrahälsa som egen punkt utan är
inkluderad under “Good Health”, och att det innehåller indikatorer för att mäta tillgänglighet,
säkerhet och kvalitet på abort.
Hon gick vidare med att visa statistik på hur väl mödradödlighet korrelerar med brist på
effektiva preventivmedel och säkra aborter, med siffror som att ca 23 000 kvinnor dör varje
år till följd av osäkra aborter, att globalt sett 56% av oplanerade graviditeter leder till abort
samt att 97% av osäkra aborter sker i låginkomstländer. Då så många oplanerade
graviditeter går till ofta osäkra aborter är det desto mer beklämmande att 225 miljoner
kvinnor saknar tillgång till säkra och effektiva preventivmedel. Vad gäller Kristinas fokus med
migrationsrelaterad reproduktiv hälsa ser man att i just flyktingsituationer står osäkra aborter
för mellan 25 och 50% av mödradödlighet.
Kristina trycker på att medicinsk abort är säker och billig, men att man på alla samhällsnivåer
måste erkänna existensen av, och behovet av säker abort. En av Kristinas doktorander
startade Women on Waves, som från fartyg utanför territorialvatten till länder med restriktiva
abortlagar bistår med medicinsk abort. Utifrån det har man gått vidare med Women on Web,
en site där man kan få information om, och även beställa läkemedel för medicinsk abort.
Innan kvällens sedvanliga supé talar kvällens värd, Christian Andersson från Max
Matthiessen, om löneväxling där det nya är sänkta avgifter för löneväxling samt avgiftsfri
flytträtt.
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