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 Monica Löfgren – en människa vi tänker på med tacksamhet 

Monica Löfgren avled för ett år 

sedan efter ett yrkesliv som 

biomedicinsk analytiker, varav 

många år utomlands i Etiopien, i 

USA och i FN tjänst i Libanon. Hon 

efterlämnade en mycket generös 

gåva till Fistulasjukhuset.   

Monica Löfgren kom i kontakt med 

sjukhuset under sin tid i Etiopien i 

början på 1980-talet då hon 

arbetade på leprasjukhuset Alerts i 

Addis. Hennes vänner vittnar om 

en varm och levnadsglad människa 

Foto:Inger Lundstedt                                                       som det var roligt att umgås med. 

Hon hade en positiv livssyn och var nyfiken på omvärlden. Vi från styrelsen är 

mycket tacksamma över såväl gåvan som vetskapen om att människor kan 

genom engagemang, medkänsla och empati göra skillnad. Monica Löfgren var 

en sådan människa. 

Nu tar vi nya tag 

Det är en konstig tid vi lever i när vi inte kan träffas, ha möten, hålla föredrag 

eller delta på mässor, men inte mindre viktigt att fortsätta. Vi i styrelsen är 

därför oerhört tacksamma för alla donationer, månadsgivare och swishgåvor 

som ni bistår med för verksamheterna i och runt Fistulasjukhuset.  

Det har, som många känner till, länge varit oroligt i Etiopien. Corona pandemin 

har förvärrat situationen ytterligare för kvinnor och barn. Vi fick positiva 



livstecken under hösten från Tigray men nu är sjukhuset i Mekele tillfälligt 

stängd på grund av oroligheterna. Det beklagar vi – det är så många som är i 

stort behov av den vård som sjukhuset står för i normala tider.  

Det behövs lugn, sjukvård, mödravård, vaccin och hopp om en bättre framtid. 

Ingen kan göra allt, alla kan göra något. Tillsammans gör vi skillnad. 

Monica Green ordf. 

 

         Barnmorskornas viktiga roll i samhället  

Årsmötet för Stiftelsen 

Fistulasjukhuset 24 mars 

gästades av Eva Nordlund, 

ordförande i Svenska 

Barnmorskeförbundet.                                        

 En barnmorska har den livsviktiga uppgiften 

att bistå vid förlossningar - det är en 

självklarhet. Yrket kräver hög medicinsk och 

social kompetens, ansvarstagande och 

hängivenhet. Eva Nordlund berättade om den 

viktiga roll som förbundet har haft sedan 1886 

med att stötta barnmorskor som arbetat runt 

om i Sverige, i städer och på landsbygden, ofta under primitiva förhållanden. 

De spelade en avgörande roll i utvecklingen av Sverige till ett modernt 

välfärdssamhälle. Löner och arbetsförhållanden lämnar dock även idag en hel 

del att önska. En barnmorska tjänar i genomsnitt 5 200 kr mindre än en 

civilingenjör medan arbetsbelastning och stress ligger på en välkänd hög nivå. 

Situationen för yrkeskåren, liksom för blivande mammor är ständigt i fokus i 

media.  

Men en legitimerad barnmorska har en bredare kompetens än enbart 

förlossningsvård, och den spänner över ett brett område. Det gäller 

reproduktiv och sexuell hälsa i vid bemärkelse, preventivmedelsrådgivning, 

abortmottagning, ungdomsmottagning med uppgiften att vägleda mest unga 

tjejer på väg in i vuxenvärlden, i vissa kulturkretsar också hantera frågor som 

könsstympning och mödomshinnor. Det är denna komplexa yrkesroll som 

Hamlin College of Midwives i Addis Abeba förbereder sina studerande unga 

kvinnor för. De har olika förutsättningar för sitt arbete, men i grunden har 



barnmorskor i Sverige som i Etiopien en gemensam uppgift, att värna om 

kvinnors hälsa och välbefinnande i samband med sexualitet och barnafödande.  

Förhoppningsvis kan stiftelsen och barnmorskeförbundet samarbeta framöver. 

    

 

Efter årsmötet består styrelsen av följande:  

Ordförande: Monica Green S-kvinnor, V. ordförande: Alexandra Anstrell, 

Moderatkvinnorna Kassör: Elisabet Abrahamsson S-kvinnor 

Övriga ordinarie ledamöter 

Centerkvinnorna – den de utser, Jessica Hellström Liberala kvinnor, Ianthe 

Holmberg Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Anita Lilja-Stenholm Fredrika 

Bremer-förbundet, Siw Warholm Hem och samhälle, Keli Yen Miljöpartiet, 

Ewa-Marie Ås, Kristdemokratiska kvinnoförbundet.                                                                                                                                                                                                                                      

Ersättare                                                                                                                                                       

Stina Alm Fredrika Bremer-förbundet, Britt-Marie Brynielsson, 

Kristdemokratiska kvinnoförbundet, Erni Friholt Svenska Kvinnors 

Vänsterförbund, Annika Jansson Liberala kvinnor, Marie Oudin  

Moderatkvinnorna, Britt-Marie Rosenqvist Miljöpartiet, Tara Twana                                                                                                            

S-kvinnor, Inger Wahlberg Hem och Samhälle, Cecilia Örnfeldt 

Centerkvinnorna.                                                                                                           
 

 

 

”Jag tror att barnmorskor är svaret – 

att placera ut en barnmorska i varje 

by skulle utplåna obstetrisk fistula.” 

Dr Catherine Hamlin    

En barnmorska räddar fler liv än en läkare, 

menade hon. En barnmorska följer en 

graviditet kontinuerligt. Genom att skapa 

förutsättningar för säkra förlossningar 

förhindrar hon uppkomsten av skador och 



räddar därmed liv.  Hon tillför dessutom omsorg och medkänsla utöver sin 

gedigna utbildning.  

Våra gåvor bidrar till utbildningen av duktiga unga barnmorskor som skapar 

varaktig förändring ute i Etiopiens talrika samhällen och byar. 

Men pandemiåret har inte varit lätt. Här ett brev från en nyutexaminerad 

barnmorska som mött utmaningar utöver de vanliga. 

 

Detta har varit ett svårt år för 

många Hamlin barnmorskor. 

Den goda utbildningen vi fick 

vid Hamlin College of Midwives 

förberedde oss för många olika 

situationer, men ingen av oss 

förväntade sig att arbeta mitt i 

en pandemi! Covid 19 har i 

hela landet försvårat våra 

möjligheter att ge mödravård i. 

Vissa människor är rädda för 

att smittas på vårdcentraler 

och undviker att söka den vård 

de behöver. På vissa håll har 

nedstängning gjort det svårare 

att ta sig till närmaste barnmorskeklinik. Som tur är har vi Hamlin 

barnmorskor skapat förtroende för vår verksamhet lokalt, vilket gör det 

lättare för oss att kommunicera med folk omkring och sprida den 

information som faktiskt räddar liv.  

Jag arbetar på Amarit Midwifery Clinic i samma trakt som jag växte 

upp i. Det betyder att jag kan språket och förstår det som är specifikt 

för just detta område. Folk väljer gärna oss Hamlin barnmorskor på 

grund av det goda rykte som namnet Hamlin har och på den 



kvalificerade vård vi erbjuder. Jag är så stolt över att vara en 

barnmorska från Hamlin. Vårt arbete betyder fler säkra förlossningar, 

färre skador och fler mödrar och barn som överlever. Vi är väl medvetna 

om att detta sker tack vare bidrag från givare ute i världen. Hjärtligt 

tack för ert stöd! Jag hoppas att det kommande året blir en ljusare tid 

för oss alla.”       

Mahlet,  barnmorska 

                                           _____________________ 

 

                                 Lite statistik från år 2020  
 

 

Siffrorna är lägre än året innan pga arbetsförhållanden under pandemin. 

 

Behandlingar 

1021 fistula och relaterade  

            operationer                     

450 framfall operationer 

 
Prevention 

24 nyutexaminerade 

barnmorskor utplacerade 

på vårdcentraler på 

landsbygden 

   

90 elever studerar till 

barnmorskor, 

internationell BSc 

examen. 

 

Rehabilitering 

437 patienter fullföljde  

Rådgivningsprogram 

 

607 patienter i utbildning 

 



Svensk-etiopiska föreningen har en tidning om heter TENAESTELIN, det 

ord man hälsar med i Etiopien. 

Det är en informativ och välmatad 

medlemstidning som berättar om landet 

Etiopien ur flera perspektiv, flora och fauna, 

historia om verksamheter, om människor 

som bor och verkar på olika håll, om 

svenskar som tidigare vistats där. 

Rekommenderas varmt till den som är 

intresserade av landet. 

A walk to Beautiful   

En uppmärksammad och prisbelönt amerikansk 

dokumentär från 2009, som skildrar fem olika 

kvinnor, alla drabbade av fistulaskador under svåra 

förlossningar. Filmen berättar de hur de till sist 

kommer till sjukhuset i Addis och får hjälp. Den är 

tyvärr ännu aktuell. Etiopien är ett stort land och man 

beräknar att det långt från allfartsvägar finns ca 

30 000 kvinnor med fistulaskador, som inte känner 

till den hjälp som finns att få. Den uppsökande 

verksamheten är i fokus för de vårdkliniker som ligger 

längst ut på landsbygden. Sök på YouTube. 

 

All verksamhet på sjukhuset är beroende av gåvor. De täcker operationer, 

omvårdnad, eftervård och terapi, samt administration för huvudsjukhuset och 

de fem filialerna. Därtill undervisningsuppdraget, forskning och hela 

barnmorskeutbildningen.  

BLI MÅNADSGIVARE eller GE EN GÅVA!                                                                   

På www.fistulasjukhuset.org kan du beställa /själv skriva ut ett GÅVOBREV.      

Plusgiro: 90 02 96-5                                                                                                                                               

Bankgiro: 900-2965                                                                                                                                              

Swish:   1239002965   Kontakt: Monica  Green, ordf. monica@greenkontakt.se 
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