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Dødfødsel: Uddannelsesmæssig ulighed  

Kvinder med under 10 års 
uddannelse havde 1½ x større 
risiko for dødfødsel end kvinder 
med over 12 års uddannelse 
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I absolutte tal betyder det at  
1000 kvinder med under 10 års 
uddannelse har ca. 1,7 flere 
dødfødsler end 1000 kvinder 
med over 12 års uddannelse 

Der var ikke signifikant forskel 
på perioderne i Danmark: Ingen 
forbedring på 20 år Rom A et al.  

J Epidemiol Community Health, 2010 
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Spædbarnsdød: Uddannelsesmæssig ulighed 

Spædbørnsdødeligheden var højest 
i Danmark: 5.9 ‰ vs. 4.2, 5.3, og 
4.7 ‰ 
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Der sås stigende ulighed i 
spædbørnsdødelighed i Danmark 
henover de 20 år, både målt som 
RR og RII Arntzen A et al.  

Eur J Public Health, 2008 

Neonatal mortalitet (0-27 dage) 

Post-neonatal mortalitet (28-364 dage) 
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Vi fandt 

Udpræget socio-økonomiske uligheder 
i alle fire lande for alle fem 
helbredsmål 

 

Tilhørere: 

Skyldes det ikke forskelle i andelene 
og forholdene for migranter? Nej, 
dem har vi smidt ud af analyserne 

 

Og så var alle glade, lige undtagen 
os selv …. 

For hvordan kan man studere social 
ulighed i reproduktiv sundhed og 
samtidig ekskludere en stor – og i høj 
grad – en socialt udfordret del af 
befolkningen?  

 

 

 

 

 

Background and objectives  

Hvor begyndte vi….. (2) 
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Verdenserklæringen om 
menneskerettigheder (1948) 

  

 

Artikel 1.  
Alle mennesker er født frie og 
lige…. 

  

Artikel 25.  
1. Enhver har ret til en sådan 
levefod, som er tilstrækkelig til 
hans og hans families sundhed ….. 

 
2. Mødre og børn har krav på 
særlig omsorg og hjælp. Alle 
børn skal, hvad enten de er født i 
eller udenfor ægteskab, have den 
samme sociale beskyttelse.  
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Etnicitet og risikoen for dødfødsel og 
spædbarnsdødelighed i Danmark 

Alle fødsler i 
Danmark 

 

Etnicitet   
=Mors 
fødeland 

 

Sml. de 5 
største 
minoriteter 
med børn 
født af 
danske 
mødre 
 

Villadsen SF et al.  
J Epidemiol Community Health 2009 
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Det var begyndelsen, men inden vi fortsætter 
Nogle ganske få ord om ordet ‘etnisk’…… 

Etnicitet er ikke det samme som fødeland 

Etnicitet er blandt andet, hvad man definerer sig selv som og 
 det er ikke konstant 

Ikke-danske kvinder i Danmark er en meget heterogen 
 forsamling 

Danske gravide kvinder er også en meget heterogen flok 

….. Måske kommer vi længere ved at opdele mennesker efter 
behov 

 

 

Men i det kommende bruger vi oftest begrebet migranter for 
mennesker der er migreret til Danmark –  

og vi bruger måske ordet etnicitet, men mener mors fødeland 

Dias 13 

Videre med studierne: Hvordan så det ud med 
børnedødeligheden? 
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Maternal country of origin

  Børnedødelighed 0- 5 år 1980-2004 

Estimaterne er HRs (95% CI) justeret for fødselsår, mors alder, paritet og 
husstandsindkomst. 
 

Petersen GS et al.  
Eur J Epidemiology 2011 



Institut for Folkesundhedsvidenskab  

Petersen GS et al.  
Eur J Epidemiology 2011 
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Børnedødelighed: Hovedfund 

Medfødte misdannelser: 

 meget større risiko hos børn af tyrkiske, pakistanske 
og somaliske mødre 

 

Andre dødsårsager: 

 meget større risiko hos børn af tyrkiske, pakistanske 
og irakiske mødre 

 

Externe årsager (ulykker, ‘vold’) 

 meget større risiko hos børn af pakistanske mødre 

 

Perinatale årsager: 

 større risiko hos børn af pakistanske og irakiske mødre 

 

Antalsmæssigt er medfødte misdannelser, perinatale årsager 
og andre årsager af betydning 

 

Institut for Folkesundhedsvidenskab  
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Perinatale årsager er fx 

Død som følge af  

 

For tidlig fødsel 

 

Fødsels- og 
graviditetskomplikationer 

 Iltmangel hos barnet 

 Diabetes hos mor 

 Andre obstetriske 
 komplikationer 

Institut for Folkesundhedsvidenskab  
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Mulig mekanisme: 
For tidlig fødsel  og væksthæmning? 

Institut for Folkesundhedsvidenskab  

Petersen GS et al.  
Paediatric Perinat Epidemiol 2012 
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Hvor dette fokus på dødelighed tidligt i livet? 

Mortalitet tidligt i livet er kun 
toppen af isbjerget – men det 
er en valid sundhedsindikator 

 

Problemer med sygelighed og 
funktionsevne grundlægges 
tidligt 

 

At investering i det tidligste liv 
kan svare sig er efterhånden – 
i teorien - anerkendt 
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James Heckman,  
Nobelpris 2000 i økonomi 
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Mulige forklaringer 

Mulige årsager til den 
øgede dødelighed tidligt i 
livet hos børn af 
immigranter i Danmark 

 

Forskelligheder i 
sundhedsadfærd 

 

Forskelligt helbred hos mor 

 

Socio-økonomiske forklaringer 

 

Forklaringer i tilknytning til 
sundhedsvæsenets tilbud 

 

Øget forekomst af 
beslægtethed hos forældre 

 

Institut for Folkesundhedsvidenskab  
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SULIM WP2: Sund reproduktion hos immigranter  

Formål med projektet 

At komme forklaringerne på den forøgede dødelighed nærmere 

 

At udvikle en model for en forbedret rådgivning og forbyggende 
svangre- og børneundersøgelser for børn af immigranter  

Institut for Folkesundhedsvidenskab  

Epidemiologisk 
tilgang 

Kvalitativ  
tilgang 
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Mit liv som indvandrer 
 

Det var en mørk og kold novembermorgen  
jeg kom til denne verden  
lille frysende indvandrer i Norden  
fordrevet fra mit tropiske hjemsted  
med en middeltemperatur på  
næsten 38 grader i skyggen  
hvor jeg trygt kunne bade dag og nat  
i mit lille lune to liters ocean  
 
Mit tidligste liv  

omfavnet af varme  
blidt skvulpende velvære  
en nynnende kvindestemme  
viste sig senere at være min mors  
og en klimprende strengeleg  
som fik mig til at slå en kolbøtte i vandet  
genkendte jeg senere som fars banjo  
alt var her  
og behøvedes ikke at forståes  
 
Forestil jer chokket  
da jeg med ét blev udstødt  
af mit tropiske paradis  
og forvist til en arktisk egn  
måske var der 20 grader celcius  
måske 21  
på Rigshospitalets fødegang  
men for mig var det hundekoldt  

splitternøgen som jeg var  
et iskoldt og knastørt helvede  
og så de højtråbende stemmer  
på et uforståeligt sprog  
hvidklædte kæmper vendte bunden i vejret på mig  
gav mig et dask i min arme mås  
der kun kendte til varme skvulp mellem balderne  
og da spædbørn i forvejen har svært ved  
at se forskel på op og ned  
blev jeg yderligere forvirret over  
denne flok larmende galninge  

der stod på hovedet  
svingede armene i luften  
viste tænder 

Enhedens navn 

Hjælp  
tænkte jeg  
Nu er det ude med mig  
tænkte jeg  
Jeg er havnet blandt de vilde  
tænkte jeg  
er det så mærkeligt at jeg skreg  
og jo mere jeg skreg  
jo højere råbte de  
de sloges om mig  

skrabede den sidste varme væde af mig  
med knastørre klude  
ren tortur  
jeg skreg og skreg  
Am - am - mam  
jeg kunne ikke udtale  
Amnesty International  
men det havde heller ikke hjulpet  
Amnesty eksisterede ikke dengang  
den kolde og mørke novembermorgen  
i krise og krak-året 1929  
da jeg blev fordrevet til denne kolde verden  
 
Men efterhånden blev jeg assimileret  
lærte det ganske pudsige sprog  
voksede op  
slog mig ned  
fik arbejde bil og familie  

blev efterhånden som en af dem  
drømte sågar på deres sprog  
blev knyttet til dette sære land  
omend ikke alt hvad her foregår  
har min fuldeste tilslutning  
men på længere udenlandsrejser  
griber jeg ofte mig selv i at sende  
lange tanker efter landet  
som om det var det jeg kom fra  
hvorfra min verden gik  
mens minder om mit første hjem  

min moderlige lagune  
blev en fjern uvirkelig drøm  
et blideligt skvulpende nynnende sagn  
en sagte susen i sindets dybe konkylie 

Nu har jeg nået den alder  
hvor jeg kan tælle årene til  
jeg endnu en gang skal forvises  
til en anden verden  
lære endnu et nyt sprog  
studere nye skikke som  
i forhold til alt hvad jeg kender  
muligvis er et ikke-sprog  
og visse ikke-skikke  
hidtil har man kun fået meget vage  

og inkonsekvente oplysninger  
det lader til at man kan vente sig alt  
for slet ikke at nævne intet  
er der mon lige så koldt og støjende  
som ved ankomsten til mit nuværende land  
blir man også dér modtaget ved grænsen  
af en flok hvidklædte hujende galninge  
med benene i vejret  
eller er der helvedes hedt og tyst  
ingen til at modtage én  
er man selv en ingen  
som andre ingener ikke er der for at modtage  
 
De eneste sikre forlydender vi har om stedet  
går ud på at man i modsætning til  
adskillige andre lande  
har en højt udviklet og tolerant  
indvandrer- og flygtningepolitik  

det er yderst sjældent  
nogen blir afvist ved grænsen.  
 

 

 

 

Benny Andersen (1993) 
fra digtsamlingen 
"Denne kommen og gåen 
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