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Religion och reproduktiv hälsa som forskningsfråga med fokus på religionskritik, 

rättigheter och respekt 

Årets nätverksmöte inom global och migrationsrelaterad reproduktiv hälsa, gick under temat Religion 

och reproduktiv hälsa som forskningsfråga med fokus på religionskritik, rättigheter och respekt. 

Totalt deltog 25-30 deltagare från de olika nordiska länderna. Deltagarna bestod av praktiker och 

forskare som på olika sätt forskar eller arbetar med frågorna i sin praktik såväl nationellt som 

internationellt. Bland deltagarna fanns bland annat doktorander och seniora forskare, personer som 

arbetar som barnmorskor, gynekologer, på asylmottagning, inom socialt arbete och inom svenska 

kyrkan. 

Under nätverksmötet gavs tillfälle att diskutera sexuella och reproduktiva hälsofrågor i relation till 

migration. Fem föreläsare presenterade sitt arbete inom fältet: 

Professor Anne Stensvold (NO) inledde dagen med en introduktion till världsreligionerna – vad gör 

religionerna till världsreligioner? Vad förenar dem och hur ser synen på abort ut inom de olika 

religionerna?  

Doktorand Josephine Sundqvist (SV) berättade om sitt avhandlingsarbete i Tanzania med fokus på 

religionens roll för policyutveckling inom hälso- och sjukvården. Vad händer när NGO:s och religiösa 

aktörer ingår kontrakt med lokala myndigheter? Vilka värderingar överförs och vad får det för 

effekter för hälsosystemet när religiösa aktörer samverkar med lokala myndigheter och institutioner? 

Doktorand Jonna Arousell (SV) diskuterade vårdlösningsmodeller och belyste komplexiteten i olika 

vårdlösningar som söker tjäna till att möta eventuella behov som uppstår i en mer religiöst 

diversifierad samhällsbild. Under föreläsningen diskuterades särskilt frågan om behovet av 

kulturkompetens i mötet med muslimska patienter. Finns ett sådant behov? Vad är kulturkompetens 

och vilka förtjänster och begränsningar kan det finnas med ett kultursensitivt arbetssätt kontra 

personcentrerad vård? 

Docent Aje Carlbom (SV) diskuterade islamisk sexualrådgivning som ett globalt och lokalt fenomen. 

Föreläsningen utgick från en empirisk studie med intervjuer med muslimska familjerådgivare med 

fokus på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa. Under föreläsningen gavs en introduktion till olika 

muslimska inriktningar och den politiska organiseringen bakom stora rådgivningssiter och 

rådgivningsfunktioner som tillhandahålls globalt och lokalt genom internethemsidor och genom 

familjerådgivande verksamhet exempelvis via moskéer. Vem har egentligen tolkningsföreträde i 

dessa frågor och ges möjlighet att företräda ”islam”? 

Nätverksmötet sista föredrag hölls av sexologen Fatima El-Hajj (DK) som berättade om sitt kliniska 

arbete med islamisk sexualrådgivning. I sin verksamhet möter Fatima El-Hajj människor som både 

söker svar på religiösa frågor men också relationella frågor och frågor kopplat till sexualitet. 

Rådgivningen ges utifrån en islamisk grund och ger svar på hur frågan skulle tolkas utifrån islamsk 

lära. 

Under nätverksmötet hölls gemensam lunch och middag med möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Nätverksmötet avslutades med en summering och en diskussion om ämnen för kommande 

nätverksmöten. 



 

Stolpar från sista diskussionsstunden när Birgitta Essén tog emot förslag på tema för nästa 

nätverksmöte 

 Förslag kom upp på tema ”Post MDG” och ”SDG 2020 Vision” 

 Pratade också om task shifting och task sharing. 

 Ytterligare förslag kom upp angående empowerment – Family Planning 
 

 I relation till SRHR  fokusera på rättighetsperspektivet; dess historia, framväxt, etc. 
 

 Policy  hur säkrar vi ”quality of care”? 
 

 har forskningen förlorat ”impacten” i policyarbetet?  

 

 Ytterligare tema: maternal morbidity och ”long term consequences” 
- prolaps 
- postpartum depression  
- fistlar  
- inkontinens 

 

 Ett sista förslag från deltagare: fokusera nästa möte på infertilitet och rätt till graviditet i low 
income context.  

 


