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ABSTRACT 

 

Background. To end poverty in the world, the United Nations and its 189 member states 

came together in 2000 and formulated eight minor goals, The Millennium Development Goals 

(MDGs). Every nation who signed the United Nations Millennium Declaration has to achieve 

these eight goals by the end of 2015. The fourth and fifth MDG aims to reduce respectively 

child mortality and to improve maternal health. In Sri Lanka, MDGs concerning maternal 

health and child mortality is almost on track with their desired outcome in 2015.  

Objective. To investigate the grounds for their positive outcomes related to low mortality and 

improved maternal health and to place them in a historical and a social context.  

Method. This is a literature study and the means used to search for background information 

was Google Scholar and search engines like PubMed, Cochrane Library and History of 

Science. A direct search in the Internet pages World Health Organization, Embassy of Sri 

Lanka in Norway, The World Bank and the Norwegian lexicon, Det norske leksikon. 

Results. Sri Lanka is on track with reaching the MDGs in maternal and child mortality. 

Maternal mortality declined from 91 per 100 000 live births in 1990 to 39 in 2008. Under-five 

mortality rate decreased from 32 per 1000 live births in 1990 to 17 in 2010. The ratio and rate 

to reach is respectively is 36 in maternal mortality and 12 in under-five mortality. 

Conclusion. The results cannot only be explained by the Sri Lankan government`s new 

policies and actions. One of the main foundations to Sri Lanka´s good health and outcomes 

has been the public health system which the country have had developed in the 1940s. Early 

commenced health policies in maternal and childcare, free welfare services, expansion of 

hospitals and the number of midwives, full antenatal coverage and immunization against 

infectious diseases have been important historical investments that the country is still 

providing its citizens. Women`s literacy level and their opportunity to get an education is a 

critical factor in these reductions. Sri Lanka has rather continued their health improving 

actions. There still remain regional disparities in reduction of maternal and child mortality, 

due to poverty and civil war consequences in certain area, which requires further attention.
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1. INNLEDNING 

 

Utviklingen i helse- og miljøsituasjonen på verdensbasis førte til et behov for å identifisere og 

løse spesifikke problemer som truet en rettferdig og bærekraftig utvikling. Organisasjonen 

forente nasjoner (FN) med sine medlemsland formulerte konkrete mål i 2000 for å redusere 

fattigdommen i verden, med temaer som sult, utdanning, helse, miljø og internasjonalt 

samarbeid. De konkrete målene kalles tusenårsmålene, Millennium Development Goals, og 

tidsrammen for å nå disse målene er satt til år 2015. Det er åtte framsatte mål som tar for seg 

fattigdom og sult, utdanningsmulighet til alle, bedre likestilling mellom kjønnene, helse og  

miljø samt utvikling av et godt samarbeid internasjonalt [1, 2]. 

 

Jeg har valgt å sette fokus på Sri Lanka og noen utvalgte implementerte tusenårsmål som er 

fremsatt av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Hovedmålsettingen blir å sette Sri Lankas 

arbeid med tusenårsmålene i en historisk og samfunnsmessig sammenheng. Det gjøres ved å 

undersøke landet med utgangspunkt i de historiske og samfunnsmessige betingelsene arbeidet 

med tusenårsmålene befinner seg innenfor. Sri Lankas helsemål blir ofte oppgitt som gode til 

tross for landets lave inntektsnivå (per capita income) [3, 4], dette vekker interesse for å 

undersøke bakgrunnen for denne suksessen. Fokuset i denne teksten er to av de tre 

helserelaterte tusenårsmålene som tar for seg kvinner og barns situasjon (mål 4 og 5).
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2. METODE 

 

Dette er en litteraturstudie og jeg har dermed fokusert på å finne artikler og bøker som tar for 

seg temaene medisinhistorie på Sri Lanka og tusenårsmålene. Jeg har hatt nytte av tre 

relevante bøker og artiklene har jeg funnet ved hjelp av søkemotoren Google Scholar, 

databaser som PubMed, Cochrane Library og History of Science. Jeg har også henvendt meg 

direkte til nettsidene til Verdens helseorganisasjon (WHO), Sri Lankas ambassade (Embassy 

of Sri Lanka in Norway), Verdensbanken (World Bank) og Det norske leksikon. I tillegg til å 

søke selv, har jeg fått hjelp av min veileder og medisinsk bibliotekar. Under veiledning av 

bibliotekaren utførte vi et systematisk litteratursøk ved hjelp av MeSH emneord som Sri 

Lanka, medisin, helsevesen og tusenårsmål. Dette gav begrenset med resultater og 

artikkelfunn. Det har vært vanskelig å finne tilstrekkelig litteratur om medisinhistorie på Sri 

Lanka enn det vi trodde initialt. Dette har ført til at litteraturinnsamlingen ble begrenset. Jeg 

har fått mye mer nytte av å ta i bruk referanselistene til artiklene som jeg fant og slik kunne 

jeg søke videre etter artikler som kunne belyse min problemstilling. 

 

I perioden 15.02.12 – 27.02.12 var jeg på Sri Lanka og hadde uformelle samtaler med 

pasienter, privatpraktiserende og statsansatte leger på sykehus. Jeg var hovedsakelig på to 

lokale sykehus i byene Batticaloa (sør-østkysten) og i hovedstaden Colombo. Informasjonen 

og inntrykket jeg fikk her belyser noen sider ved helseforholdene og helsesynet i landet. 

Personene jeg har snakket med var tamiler, singalesere og indisk-tamiler. Det var 

hovedsakelig tamiler fra Batticaloa, mens i Colombo var det både tamilere, indisk-tamilere og 

singalesere.



3. OM SRI LANKA 

 

Sri Lanka er ei øy som ligger i Det indiske hav med et areal på 65 610 km2 og en populasjon 

på 21, 5 millioner i 2010. Offisielt kalles landet for Den Demokratiske Sosialistiske 

Republikken av Sri Lanka. Sri Lanka er en del av Sør-Asia regionen og har vært et viktig 

knutepunkt mellom Vest-Asia og Sør-øst Asia. Landet har hatt forskjellige navn, fra Lanka av 

datidens Sinhalese, Taprobane (”kobber”) av grekerne, Serendib (”gledens øy”) av araberne, 

Ceilao (et omformet ord av det opprinnelige ordet Singhala, som betyr løve1) av portugiserne, 

Ceylan av nederlenderne og Ceylon av britene. Landet ble selvstendig fra Storbritannia i 1948 

og fikk styreformen republikk i 1972, samtidig fikk landet det offisielle navnet det har i dag. 

De offisielle språkene er sinhala og tamil (tamilsk fikk denne statusen i 1978). Engelsk er 

også et viktig skolefag ved siden av de offisielle språkene [5, 6, 7, 8]. 

 

Den Sri Lankiske populasjonen er heterogen og består av forskjellige grupper med eget språk 

og religion. Majoriteten er Singalesere (74 %) og den største minoriteten er tamilere (12.6 %). 

Moors (7,4 %) er muslimer som består av arabere og innfødte, det finnes også en mindre 

gruppe av indiske tamilere, Veddaene (urbefolkningen) og europeere (etter kolonitiden). 

Disse folkegruppene lever side om side med hverandre, selv om noen områder er dominert av 

en majoritet av en gruppe [9]. Demografisk er Sri Lanka delt i regioner og det skilles mellom 

by, landsbygd og plantasjeområder (estate-områder). Fattigdommen er størst i estates- 

områdene og er minst i de store byene [10]. Fattigdom måles i prosentandelen av 

befolkningen som lever på under en amerikansk dollar om dagen. I 2002 levde 23 % av Sri 

Lankas befolkning under fattigdomsgrensen, i 2010 var denne på 9 % [11]. 

 

Bruttonasjonalproduktet (BNP) i 2010 var på US $ 4 955 og ca. 4 % av dette ble brukt på 

helserelatert arbeid. Lese- og skriveferdigheten ligger på 99 % hos kvinner og 97 % hos menn 

i 2010 [11]. 

 

Den forventede levealderen var 72 år for menn og 78 år for kvinner i 2009. Fødselsraten og 

dødsraten i 2009 var henholdsvis 19 levendefødte og 7 døde per 1000. I 2010 var 

spedbarnsdødeligheten 14 per 1000 levendefødte og dødeligheten av barn før fylte fem år var 

17 per 1000. Mødredødeligheten var på 39 per 100 000 levende fødte i 2009 [11]. 

                                                        
1 Singhala var navnet på Sri Lanka i eldgammelt tid, etter et sagn om en prinsesse fra Vangaenes 
land (Nord-India) som fikk barn med en løve (singha). Den første kongen i Sri Lanka, Vijaya, var 
deres sønn. Nasjonalsymbolet til Sri Lanka er fortsatt en løve [6]. 
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3.1 Helsesituasjonen i dag 

 

Sykdomsbildet på Sri Lanka er fortsatt preget av infeksjoner som malaria, tuberkulose, 

denguefeber, Japansk encefalitt, gastroenteritt og luftveisinfeksjoner. Den siste trenden med 

økende levealder og raskt endrende sosioøkonomiske livsstil, har ført til at såkalte ”vestlige” 

sykdommer, som diabetes, kreft og kardiovaskulære sykdommer også har vært på fremgang i 

befolkningen, med en høy insidensrate. Dermed får befolkingen en double burden of disease. 

Tobakk-, stoffmisbruk og alkoholoverforbruk har også økt de siste to tiårene. Sri Lanka er et 

av de landene med høyest selvmordsrate i verden. Denne tendensen er størst blant tenåringer, 

unge voksne og hos de over 70 år. Undernæring er fortsatt et problem i de mest dårligstilte 

områdene, som i nord- og øst, samt estate-områdene og i Uva provinsen sørøst på øya [10].
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4. SRI LANKA OG TUSENÅRSMÅLENE 

 

Tusenårsmålene som er fremsatt av WHO i september 2000 i New York tar for seg viktige 

momenter for å redusere fattigdommen i verden, som sult, utdanning, kvinners stilling i 

samfunnet, helse, miljø og globalt nettverkssamarbeid. 189 medlemsland i FN kom til en 

enighet om å forplikte seg til Tusenårserklæringen, United Nations Millennium Declaration, 

som tok for seg disse temaene. For å oppnå dette kan de mest fremgangsrike landene hjelpe 

utviklingslandene med blant annet økonomisk støtte, handelsmuligheter, gjeldssletting og 

investering [12]. Målet med Tusenårserklæringen er å ”gjøre retten til utvikling en realitet for 

alle og befri hele menneskeheten fra nød” [1]. 

 

Tusenårsmålene består av åtte hovedmål med 18 delmål. Det er satt opp 48 målbare 

indikatorer for å vurdere resultatene. Hovedmålene er store og omfattende, delmålene 

forklarer hva som må forbedres og oppnås, mens indikatorene gjør det mulig å måle framgang 

og tilbakegang [2]. Tidsrommet som disse målene skal innfris er innen år 2015 og i samarbeid 

med FN-organisasjonen har myndighetene i hvert enkelt land utarbeidet egne strategier for å 

nå disse [12]. 

 

4.1 Tusenårsmålene2 

 

Her skal jeg fokusere kun på mål 4 og 5 på grunn av hensynet til omfanget av oppgaven og 

fordi det er av personlig interesse. 

 

Mål 4. Redusere barnedødeligheten  

Delmål: Redusere dødeligheten for barn under fem år, mellom år 1990 og 2015, med to 

tredjedeler [13]. 

 

 

 

 

                                                        
2 1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult 

2. Sikre utdanning for alle 

3. Styrke kvinners stilling 

4. Redusere barnedødeligheten 

5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet 

6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer 

7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling 

8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling 

 

http://www.fn.no/Temaer/OEkonomisk-og-sosial-utvikling/FNs-tusenaarsmaal/Maal-1-Fattigdom
http://www.fn.no/Temaer/OEkonomisk-og-sosial-utvikling/FNs-tusenaarsmaal/Maal-2-Utdanning
http://www.fn.no/Temaer/OEkonomisk-og-sosial-utvikling/FNs-tusenaarsmaal/Maal-3-Likestilling
http://www.fn.no/Temaer/OEkonomisk-og-sosial-utvikling/FNs-tusenaarsmaal/Maal-6-Hiv-aids-malaria-og-tuberkulose
http://www.fn.no/Temaer/OEkonomisk-og-sosial-utvikling/FNs-tusenaarsmaal/Maal-7-Miljoe
http://www.fn.no/Temaer/OEkonomisk-og-sosial-utvikling/FNs-tusenaarsmaal/Maal-8-Partnerskap-for-utvikling


 10 

Mål 5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet  

Delmål 1: Redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner, mellom år 1990 og 2015, 

med tre fjerdedeler [14]. 

Delmål 2: Sikre universell tilgang til reproduktiv helse [14]. 

 

4.2 Strategier: 

 

Som medlem av FN siden 1955 [15] forpliktet Sri Lanka sammen med andre medlemsland i 

2000 å følge opp tusenårsmålsettingene. Landet etablerte en nasjonal komite under navnet 

The Sri Lanka National Campaign for Achieving the MDGs, som har hovedansvaret for å 

følge opp målene. Det er samarbeid mellom denne komiteen og landets finans- og 

planleggingsdepartement, Ministry of Finance and Planning, med støtte fra FNs landegruppe, 

United Nations Country Team, og utviklingsprogrammet til denne organisasjonen, United 

Nations Development Program [16]. Familie- og helsekontoret, The Family Health Bureau, 

sørger for at helsetilbudet til gravide og barn er optimalt. Leger og jordmødre i 

primærhelsetjenesten, Regional Directors of Health Services, har ansvaret lokalt [17]. 

 

Mål 4 i tusenårsmålene handler å redusere barnedødeligheten i verden. 7.6 millioner barn 

under fem år døde i 2010 på verdensbasis. Omtrent 90 % av disse dødsfallene skyldtes 

sykdommer under nyfødtperioden (neonatalperioden), pneumoni, diare, malaria, meslinger og 

HIV/AIDS. Målet er å redusere barnedødelighetsraten fra år 1990 med to tredjedeler innen år 

2015 [13]. Siden Sri Lanka i 1990 hadde en barnedødelighet på 32 per 1000 levendefødte 

innebærer tusenårsmålsettingen 4 at landet innen år 2015 må redusere dødsraten for barn 

under fem år til 12 per 1000 levendefødte. I tillegg skal spedbarnsdødeligheten reduseres til 

12.8 per 1000 levendefødte og 99 % av spedbarna skal få tilbud om vaksinasjon mot 

meslinger [18]. 

 

Hovedmål 5 i tusenårsmålene søker mot å redusere mødredødelighet i verden. Opptil 358 000 

kvinner dør hvert år i forbindelse med graviditet og fødsel i verden. Hovedårsakene har vært 

manglende tilgang på adekvat svangerskapsomsorg og fødselshjelp. Omtrent 215 millioner 

kvinner som ønsker å utsette eller unngå graviditet mangler fortsatt trygge og effektive 

prevensjonsmetoder. Optimal prevensjon samt familieplanlegging kan alen bidra til å redusere 

mødredødeligheten. Målet er å redusere mødredødeligheten fra år 1990 med tre fjerdedeler 

innen år 2015 [14]. Siden mødredødelighet på Sri Lanka var 91 per 100 000 levendefødte i 
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1990, er målet er å redusere mødredødelighetsratioen til 36 per 100 000 levendefødte innen 

2015 og øke andelen av fødsler med tilsyn av kvalifisert helsepersonell til 99 % [19]. 

Dessuten er det satt inn diverse målsettinger (øke prevensjonsbruk, redusere 

tenåringsgraviditeter, tilgang til god svangerskapsomsorg og veiledning i familieplanlegging) 

innenfor delmål 2 i hovedmål 5 [20].
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5. FORUTSETNINGER FOR Å OPPNÅ TUSENÅRSMÅLENE 

 

5.1 RESSURSER 

 

5.1.1 Sri Lankas helsevesen 

 

Sri Lankas medisinhistorie har vært preget av okkupasjon av kolonimaktene og påvirkningen 

av deres styreform gjennom tidene. Øya ble oppdaget av portugisere i 1505, før dette fantes 

det to store singalesiske kongeriker i sør og et tamilsk rike i nord. Portugiserne koloniserte 

øya raskt til tross for stor motstand fra innbyggerne. På midten av 1600-tallet tok 

nederlenderne over makten i over 150 år, før britene overtok makten i slutten av 1700-tallet. I 

1948 ble Sri Lanka en selvstendig stat [21]. 

 

Det har lenge eksistert urgammelt medisinsk utøvelse under styre av Sri Lanske konger før 

okkupasjonene fant sted. De gamle formene for medisin var ayurvedha, siddha, unnani og 

desiya chikitsa [9, 21, 22]. Den medisinske historien etter denne tiden gjenspeiles av de ulike 

kolonimaktens styre. 

 

Det var ikke bare medisinske styreformer som har påvirket Sri Lanka. Både sykdommer og 

kulturer som disse landene introduserte, har også satt sitt preg. I den portugisiske perioden fra 

1505 til 1656 ble sykehusene i Mannar og Jaffna bygget. Nederlenderne bygget i perioden fra 

1656 til 1796 Colombo Hospital. Disse sykehusene gav hovedsakelig pleie for 

kolonimaktenes menn og deres pårørende, og ikke for lokalbefolkningen [9, 21, 22]. På den 

andre siden introduserte de infeksjonssykdommene syfilis og hudsykdommen frambøsi og 

tobakksrøyking i landet [22, 23]. 

 

Arkeologiske funn i form av bygninger tyder på at syke mennesker ble ivaretatt og 

hospitalisert for pleie og omsorg allerede under de buddhistiske kongedømmer, flere 

århundrer før kolonitiden [9, 22, 23]. Under den britiske perioden fra 1796 til 1948 ble vestlig 

medisin og britisk ”sykehusmodell” introdusert på øya. Sykehusmodellen så på institusjonen 

som et sted for kurativ medisin og ikke bare pleie og stell som tidligere. Statlig finansierte 

sykehustjenester og tilbydelse av gratis utdannelse, helseomsorg og utdeling av mat med 

rasjoneringskort startet i 1940. Dette blir regnet som starten på Ceylons velferdssystemet, 

embryo welfare state [9]. 
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Det første forsøket på å ivareta vordende mødre var i 1879 med etablering av De Soysa 

Lying-in-Home, nå kjent som De Soysa Hospital for Women. Her ble også den første 

svangerskapsklinikken åpnet i 1921. Tiltak som innføring av fødsels- og dødsregistre i 1887, 

et register over antall jordmødre og oversikt over mødredødeligheten samt etablering av et 

offentlig helsedepartement i 1902 førte til at helsetilbudet til mor og barn ble et prioritert 

området [24]. 

 

Landets tidlig innføring av helsepolitikk og etterhvert også et økende fokus på mødre- og 

barnehelse har vært viktige forutsetninger for den helsepolitikken som eksisterer i dag. De 

første offentlige nedskrivingene av en helseplan var i 1913 og handlet primært om 

sanitetsforbedringer. Interesse for forebyggende helsetiltak i samfunnet førte til at det ble 

opprettet helseenheter, Health Units, lokalt i landet fra 1926 som tok seg av helsetiltakene i 

deres tildelte område. Disse gikk ut på å utføre helseundersøkelser, helseundervisning, ha 

oversikt over infeksjonssykdommene, mødre-og barnehelseaktiviteter, skolehelsearbeid og 

hygieniske tiltak. Den første helseenheten ble etablert i Kalutara (vestprovins). Sykepleierne 

og jordmødrene hadde ansvaret for helsetilbudet for mødre og barn, mens legene stod for 

diagnostikken og behandlingen. Helseenhetene var administrert av Det medisinske og 

sanitære departementet, Department of Medical and Sanitory Services. Etterhvert ble 

helseenheter opprettet regionalt over hele landet [24, 25]. Dette ble starten på et effektiv og 

preventiv helsesystem som sørget for viktige mødre- og barnehelsetjenester. 

 

Antallet statlige sykehus og faglærte jordmødre fikk en stabil økning fra 1930 årene [17]. I 

perioden fra 1941 til 1998 var antallet sykehus med forbedret fasiliteter for fødsler økt fra 129 

til 452. I den samme perioden var økningen i antallet faglærte helsepersonell i fødselshjelp 

347 til 6745 [24]. Gravide ble oppmuntret og rådet sterkt til å føde på sykehus. Fra 1948 har 

antallet hjemmefødsler blitt redusert fra 25 % til <1 % i dag, og selv ved hjemmefødsler får 

50 % fødehjelp av kvalifisert helsepersonell [17].  

 

Viktige vendepunkter i mødre-og barnehelsepolitikk har vært opprettelsen av et familie-og 

helsekontor, Family Health Bureau, i 1969 under tilsyn av helsedepartementet, Ministry of 

Health, og oppstart av et nasjonalt system som overvåker mødredødeligheten, National 

Maternal Mortality Review, i 1984 [17]. Familiehelseprogrammet, Family health programme, 

fra 1972 definerte lovpålagte helsetilbud som vaksinering, ernæring til gravide og barn, 

tenåringshelse og råd om familieplanlegging. Helsedepartementet hadde ansvaret for 
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implementeringen av programmet under eget kontrollorgan [24]. Helsetilbudet til gravide 

besto av oppfølging før og etter graviditet på sykehuset og av jordmødre lokalt i hjemstedet 

[17]. 

 

I 1886 ble den første vaksinasjonsloven vedtatt og gjorde vaksinering mot vannkopper 

obligatorisk. Infeksjonen spredte seg fra Sør-India til Sri Lanka med arbeidsinnvandringen 

som skjedde i 1820 årene [25, 26]. Vaksine mot tuberkulose (BCG) kom i 1949 og til nyfødte 

i 1963. Trippelvaksinen mot difteri, kikhoste og tetanus (DPT) ble tatt i bruk i 1961 og 

poliovaksinen fra 1962. I 1978 ble vaksinasjonsprogrammet Expanded Program on 

Immunization (EPI), introdusert og inneholdt DPT, BCG og poliovaksinen. Først i 1984 ble 

det utført vaksine mot meslinger [26]. Denne immuniseringen mot meslinger er den viktigste 

intervensjonen i vaksinasjonsprogrammet [27]. Vaksine mot røde hunder startet i 1996 [26]. 

Stoffet diklordifenyltrikloretan (DDT) som ble brukt som middel mot mygg, spesielt i de mest 

endemiske områdene ble introdusert i 1945, førte til dramatisk nedgang i den samlede 

mortalitetsraten og på mødre- og barnedødeligheten i 1947 [25]. 

 

Starten på en privat helsesektor 

Den globale oljekrisen i 1970 årene førte til en økonomisk nedgangstid som også endret 

økonomien på Sri Lanka [28]. Økonomiske reformer ble innført i helsepolitikken og dette 

rammet mest midlene til velferdstilbudet som landet hadde siden hatt 1940 årene. Regjeringen 

åpnet da muligheten for legene å praktisere privat [29]. De offentlige sykehusene er statlig 

finansiert med sykehustjenester som tilbyr både kurative og sykdomsforebyggende tjenester. 

De fungerer både som førstelinjetjeneste og spesialistsentre [30]. Den private sektoren består 

også av sykehus, pleiehjem og privatpraktiserende leger [24].  

 

Privatisert sykehusbygging har utviklet seg stort de siste årene med flere avanserte 

sykehustjenester, som røntgentjenestene Computer Tomography (CT) tidlig på 1980-tallet og 

Magnetic resonance imaging (MRI) i 1996, til befolkningen [30]. Valget mellom privat- eller 

offentlig sykehus er avhengig av flere faktorer, deriblant husholdningens økonomiske 

situasjon, sosial status i samfunnet, sykdommens alvorlighet, tilgjengelighet av helsetjenester 

og tillit til både behandler og behandling [29, 30, 31]. Den privateide sykehussektoren blir 

benyttet hovedsakelig av middelklassen i de store byene, mens lavinntektsgruppene søker 

mest til offentlig sykehus. På landsbygda og i estates områdene var det mindre bruk av 

offentlige sykehus enn privatpraktiserende lege, dette var oftest på grunn av tilgjengeligheten 
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av private leger i nærområdet [29]. Imidlertid søker befolkningen helsetjenester ved offentlige 

sykehus ved mer alvorlige sykdommer fordi det er kostnadsfritt og fordi det er en viss tillit til 

kompetansen som institusjonen viser. For sykdommer som krever akutt hjelp, søkes det ofte i 

første omgang privatpraktiserende leger. Dette er oftest fordi ved offentlige sykehus er det 

ofte lang ventetid og i tillegg et svekket forhold mellom behandler og pasient, grunnet lite tid 

per pasient. Dette fører til at befolkningen henvender seg først og raskt til private behandlere, 

selv om de må betale for konsultasjonene her. De sparer tid og det er ofte et gjensidig godt 

forhold mellom begge partene. Hyppigere blir legene utnevnt av pasientene til ”familieleger” 

[31]. I samtalene jeg hadde var dette et gjennomgående tema. En privatpraktiserende lege sa 

følgende: ”Det kommer mange pasienter til meg, de fleste er kjente og jeg kjenner godt til 

familiesituasjonen deres. Dermed er det dannet et godt tillitsforhold mellom oss og de ser på 

meg som deres ”familielege”, som de kaller meg. Det er dessuten lang ventetid og kø ved 

sykehusene, og de fleste må regne med å være der fra morgen til ettermiddag”. 

 

5.1.2 Tradisjonelt gode helseparametere 

 

I 1989 hadde Sri Lanka, til tross for et lavt bruttonasjonalprodukt per innbygger, en relativt 

høy forventet levealder på 68 år og en lav barnedødelighetsrate på 34 per 1000 levendefødte. 

Med denne høye forventede levealderen overgikk landet de andre stater i sin region med mer 

enn ti år [32]. Det er også påvist i andre land at forholdet mellom bruttonasjonalprodukt og 

spedbarnsdødelighet ikke nødvendigvis er korrelerte. Land som Cuba og Costa Rica, sammen 

med Sri Lanka, viser det samme bildet med lav spedbarnsdødelighet til tross for et lavt 

bruttonasjonalprodukt. Mangelen på overenstemmelse mellom spedbarnsdødelighet og 

verdien på bruttonasjonalprodukt blir ikke bare tydelig mellom enkelte land, man har også 

observert det innenfor et enkelt land. Det klassiske eksempelet er India. I India har 

Punjabprovinsen, som regnes for å være et av de mer velstående områdene, en høyere 

spedbarnsdødelighet enn den fattige provinsen Kerala. Forklaringen synes å være en 

inkluderende og rettferdig sosialpolitikk som Kerala fører og den sterke posisjonen som 

kvinner har i samfunnet [3]. 

 

Historisk sett har staten og det offentlige sett på helsehjelp som en grunnleggende rettighet og 

gode som tilbys alle borgere [33]. Fra 1945 og gjennom 1960 årene var det en betydelig vekst 

i disse tjenestene med nøye gjennomgang av mathygienesikkerhet, mødre- og 

barnehelsetjenester på primær, sekundær og tertiærbehandlingsnivå. Helsetjenestene ble 
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tilgjengeliggjort i byer og på landsbygda med hjemmebesøkende jordmødre og 

sykehusfødsler [29]. 

 

Helseatferd 

Befolkningen i Sri Lanka har en karakteristisk følsomhet for sykdom og dødsrisiko ved at de 

reagerer og handler raskt hvis de merker sykdom eller ubalanse i deres kropp. De har et raskt 

behov for bedring av sykdom og søker etter behandling og råd til de blir friske. Denne 

tankegangen har røtter i eldre tider og er knyttet til buddhismens lærdom om sorg og smerte. 

Ifølge singalesisk tradisjon og tro er også årsaker til sykdom, skade og lyte noe som bør 

spores opp, identifiseres og bekjempes. Pasientene prøver oftest å behandle seg selv hjemme 

først med urter og naturmedisin, men søker like mye hjelp i både tradisjonell og vestlig 

medisin [32]. Selv om vestlig medisin har hatt stor framgang, benyttes det fortsatt 

tradisjonelle behandlingsmetoder for kroppslige lidelser i dag. Befolkningen er dermed åpen 

for bruk av både tradisjonelle og vestlige tilbud for å bli friske [32, 34]. Denne holdningen har 

befolkningen i Sri Lanka til felles med befolkningen i Kerala, som også er et relativt fattig 

område der de til tross for små ressurser har greid å gi et godt helsetilbud til befolkningen og 

oppnådd gode helseparametere. De har klart å adaptere raskt og integrere tradisjonell 

behandling med moderne helsetilbud og slik oppnådd en usedvanlig lav mortalitet i landet 

[32]. 

 

Registrering av dødsfall som begynte i 1867 og vedtakelsen om plutselig dødsbestemmelse, 

Sudden Death Ordinance, i 1929 førte til politiavhøringer av plutselige, uventede og unødige 

dødsfall. Denne ordningen satte krav til behandleren og pasientens familie. En slik innstilling 

skilte seg fra andre land i Sør-Asia og Afrika, hvor det vanligvis ikke stilles spørsmålstegn til 

behandlere eller familiemedlemmer [32]. 
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5.1.3 Kvinnens stilling 

 

Kvinnens status, ved siden av lav sosioøkonomisk utvikling og fattigdom, har vært en 

medvirkende årsak til høy mødredødelighet [4]. Veldig ofte blir Sri Lankas gratis helsetilbud 

til sin befolkning brakt frem som et moment for å forklare landets suksess i reduksjonen av 

mødre- og barnedødelighet [4, 17, 19]. Det er en annen viktig faktor som også har bidratt til 

denne reduksjonen; gratis utdanning opp til universitetsnivå til begge kjønn. Hos kvinnene i 

Sri Lanka førte gratis utdannelse til utsettelse av giftemål som igjen i sin tur reduserte 

tenåringsgraviditeter. I tillegg gav utdanning makt til kvinner i form av økt kunnskapsnivå 

som styrket deres oppmerksomhet rundt sin egen og familiens helse [17].  

 

Kvinner, som ellers i andre deler av verden, strevde med å få tilgang til medisinerutdanning i 

Sri Lanka. Medisinstudiet ble åpnet for et fåtall av kvinnelige studenter etter 1890. Det var 

hovedsakelig for å oppfylle et behov for å ivareta pasienter som av sosial status eller andre 

årsaker ikke kunne konsulteres av mannlige leger. Dette forslaget var initiert og støttet av 

Lady Anne Havelcock, som var hustruen til guvernøren på Sri Lanka i 1890-årene [9]. 

Utdanning gir kvinner muligheten til å ta informerte og selvstendige valg. De blir klar over 

sine rettigheter og de vet når de skal oppsøke lege.  

 

Selv om utdanning tilbys alle i landet, er det ikke gitt at alle barn i Sri Lanka får denne 

muligheten. Ifølge WHOs rapport fra Sri Lanka i 2009 har røyking, bruk av illegale stoffer og 

alkoholkonsum økt i størrelsesorden de siste tiårene [10]. I et intervju utført i landet i 1987 

viste for eksempel at 58 % av buddhister, 78 % av kristne, 15 % av hinduer og 8 % av 

muslimer drakk alkohol. Kvinner i Sri Lanka viste seg å være fullstendig avholdende i denne 

undersøkelsen [35]. Dette viser at det er stor spredning av alkoholforbruket i samfunnet. 

Økende andel personer med høyt alkoholforbruk kan føre til at barna i disse familiene går 

glipp av skolegang da de er nødt til å ta seg arbeid for å hjelpe til økonomisk i hjemmet.
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5.2 UTFORDRINGER – BORGERKRIG OG NATURKATASTROFER 

 

Konflikter og naturkatastrofer er trusler som kan påvirke den sosiale-, økonomiske- og 

helsesituasjonen i et land. I Sri Lanka har den langvarige borgerkrigen, de siste årene med 

klimaforandringer og tsunamien i 2004 vært en stor belastning for sivilbefolkningen i nord-

østdelen av Sri Lanka. 

 

5.2.1 Borgerkrig 1983-2009 

 

Etter frigjøringen fra britene i 1948 oppstod det spenning mellom majoritetsgruppen 

singalesere og minoritetsgruppen tamilene. Det hele spisset seg til da daværende statsminister 

i 1956 gjorde singalesisk til landets offisielle språk, da det tidligere var sidestilt med tamilsk. 

To andre viktige beslutninger fra regjeringens side førte også til økt misnøye fra tamilenes 

side, et vedtak fra 1970 om kvotebegrensning for tamilsk ungdom ved høyere 

læreinstitusjoner og en ny lov fra 1983 som påla alle parlamentsmedlemmer å sverge en 

lojalitetsed til et enhetlig og samlet Sri Lanka. Etter den siste loven forlot det største tamilske 

opposisjonspartiet, Tamil United Liberation Front (TULF) parlamentet i 1977 [6]. Tamilske 

motstandsgrupper ble da organisert og den mest markante gruppen var Liberation Tigers of 

Tamil Eelam (LTTE). Krigen brøt ut i 1983. Tamiltigrene frontet et opprør mot den 

singalesiske regjeringen med et krav om en uavhengig tamilsk stat i den nord- og østlige 

delen av Sri Lanka, hvor det hovedsakelig bodde tamiler. Denne konflikten rammet spesielt 

den nordlige og østlige delen av Sri Lanka. Dermed startet en 30 år lang og svært 

ødeleggende krig som endte i 2009 [6]. 

 

Konflikter i et område får store konsekvenser som går utover helsen og helsetilbudet til 

befolkningen [10, 36]. En økning i skjevheter i helsetilgang og ødeleggelser av sykehus og 

mangel på helsepersonell ble resultatet av konflikten i disse områdene. Mangelfull 

infrastruktur som rent vann, elektrisitetsforsyning og kommunikasjonsmuligheter førte til at 

helsen til befolkningen ble dårligere. Krigens varighet og intensitet gav store belastninger i 

form av mentale lidelser som angst, depresjon og psykosomatiske lidelser [36]. I de mest 

rammede områdene førte et svekket helsesystem og tilgang til helsetjenester til at gravide 

kvinner ikke kunne få jordmor- eller legeassistert fødehjelp. De ble nødt til å føde hjemme 

med hjelp av ufaglærte jordmødre [37].  
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5.2.2 Naturkatastrofer 

 

Miljøforandringer kan utsette befolkningen i Sri Lanka for store utfordringer. Disse 

forandringene kan gi helseødeleggende konsekvenser og på den måten påvirke helsen til 

befolkningen i de områdene som rammes mest. Virvelstrøm med flom og jordskred, tørke og 

tsunami er noe av de største ødeleggelsene Sri Lanka har vært gjennom de siste 10 årene [10].



 20 

6. SRI LANKAS OPPFYLLING AV TUSENÅRSMÅLENE SÅ LANGT? 

 

6.1 Mål 4 

Mål 4 handler om å redusere barnedødeligheten fra år 1990 med to tredjedeler innen år 2015 

[13]. Det er tre indikatorer som skal måles; antallet barn som dør før fylte fem år per 1000 

levendefødte, antallet spedbarn som dør per 1000 levendefødte og andelen av ett-åringer som 

blir vaksinert [18]. Se tabell 1. 

 

I 1990 var barnedødelighetsraten under fem år 32 per 1000 levendefødte og i 2010 var den 

redusert til 17 per 1000 levendefødte. Spedbarnsdødeligheten har blitt redusert fra 26 per 

1000 levendefødte i 1990 til 14 i 2010 [11]. 

 

Når det gjelder vaksineringsindikatoren var 80 % av ettåringene vaksinert mot meslinger i 

1990 og i 2010 var denne prosentandelen økt til 99 % [11].   

Kilde: The World Bank, Indicators [11] 

*Kilde: Millennium Development Goals in Sri Lanka [18] 

 

Sri Lanka nådde Universal Childhood Immunization status i 1989, hvor 80 % av nyfødte ble 

immunisert med vaksinene BCG, DPT, polio og meslinger [26]. Nesten alle barn (97%) 

mellom 12-23 måneder blir vaksinert med BCG, DPT, polio og mot meslinger [27].

Indikator 1990 2000 2010 2015 

A: Antall barn som 

dør før fylte fem år 

(per 1000 

levendefødte) 

32 23 17 12* 

B: Spedbarns-

dødelighet (per 1000 

levendefødte) 

26 19 14 12.8* 

C: Vaksine mot 

meslinger barn<1år 

(%) 

80 99 99 99* 
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6.2 Mål 5 

Mål 5 er å redusere svangerskapsrelatert dødelighet. De konkrete indikatorene er reduksjon av 

mødredødeligheten med tre fjerdedeler mellom 1990 og 2015 og oppnå universell tilgang til 

reproduktiv helsehjelp innen 2015 [19]. I forbindelse med reproduktiv helse har det vært 

fokus på å øke bevisstheten rundt familieplanlegging og prevensjon. Under denne kommer 

bruk av prevensjon, fertilitetsrate, svangerskapsomsorg og andelen som får tilbud om 

familieplanleggingsveiledning [20]. Se tabell 2. 

 

I 1990 var mødredødelighetsratioen 91 per 100 000 levendefødte og den ble redusert til 39 i 

2008 [11]. I 1998 var 88,8 % av fødslene på sykehus [24], og i 2007 fikk 99 % hjelp av 

kvalifiserte helsepersonell ved fødsel [11]. Mer enn 98 % av gravide kvinner mottok 

svangerskapsomsorg i 2007 og svangerskapsomsorg dekkes over hele landet (99 %) i dag 

[17]. 

 

Fertilitetsraten for jenter mellom 15 til 19 år har blitt redusert fra 35 per 1000 jenter i 1991 til 

28 per 1000 jenter i 2005 [17]. I 2000 var prevalensen i bruk av prevensjon på 70 % og i 2007 

hadde den en marginal nedgang til 68 % [11]. Prosentandelen av befolkningen som ikke får 

tilfredsstilt sine behov for familieplanlegging ble redusert fra rundt 18 % i 2000 til 7,3 % i 

2007 [17]. 

 Kilde: The World Bank, Indicators [11] 

* Kilde: Millennium Development Goals in Sri Lanka [19] 

** Kilde: Senanayake H, Goonewardene M, Ranatunga A et al. [17]

Indikator 1990 2000 2009-2010 2015 

Mødredødelighetsratio (per 

100 000 levendefødte ) 

91 59 39 (2008) 36 * 

Andel fødsel med kvalifiserte 

helsepersonell (%) 

- 96 99 (2007) 99 * 

Prevensjonsprevalens (%) 66.1(1993)** 70 68(2007) - 

Fertilitetsrate (per 1000 jenter 

i alder 15-19 år)** 

35(1991) 31.1 28 (2005) - 

Svangerskapsomsorg (%): 

minst 1 gang 

80,2(1994)** 95 99 (2007) - 

Behov for familieplanlegging 

”umøtt” (%) ** 

- 18.2 7.3 (2007) - 
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7. DISKUSJON 

 

Et av de spørsmålene jeg ønsker å reise i denne oppgaven er om Sri Lankas suksess skyldes 

arbeidet med tusenårsmålene eller om det skyldes andre forhold. Sri Lankas lave tall i mødre- 

og barnedødelighet ligger godt an til å nå de helserelaterte parameterne i deres respektive 

tusenårsmål. Derimot er det viktig å ta i betraktning det faktum at ved presentering av 

helsemålene fremstilles det også de allerede gunstige tallene fra 1990 årene. Til tross for at 

nye initiativer også har dukket opp, har Sri Lanka hatt et godt utgangspunkt å jobbe ut ifra. 

Dermed dukker det opp et avgjørende spørsmål i forhold til innsatsen fra regjeringens side; 

skyldes de oppnådde resultatene regjeringens arbeid med disse målene eller skyldes det 

primært historiske forhold?  

 

Vi har sett at landet har hatt en effektiv implementert helsepolitikk når det gjelder mor og 

barn. Et godt fungerende helsesystem med tradisjoner som går langt tilbake til kolonitiden har 

vært en solid grobunn for videre arbeid for å nå tusenårsmålsettingene. Det kan også 

diskuteres om velferdssystemet fra 1940-tallet, de tradisjonelle og den voksende andelen av 

private behandlere og folkets atferd og levevaner med helsefølger indirekte kan ha bidratt til 

god helse blant befolkningen. Selv om Sri Lanka har utviklet sin helsepolitikk og helsetilbud 

ytterligere, kan ikke gode helseutfall hos befolkningen ses som et resultat utelukkende av 

landets ”nye” innsatser for å nå tusenårsmålene. En allerede bestemt helsepolitikk med sin 

eksistens siden kolonitid har vært et viktig fundament. 

 

I Sri Lankas tilfelle kan de gode endemålene (spedbarnsdødelighet og mødredødelighet) 

skyldes den omfattende helsepolitikken og et veldefinert velferdssystem som tilbød gratis 

helsehjelp, utdanning opp til universitetsnivå og matutdeling i landet siden kolonitiden i 1940 

årene [17,27,32]. Gratis utdannings- og helsetilbud til kvinner og mødre har vært viktige 

medaktører til nedgangen i mødredødeligheten [17,32]. Kvinnenes deltakelse i samfunnet og 

hjemmet kan etter all sannsynlighet en av de viktigste faktorene i reduksjonen av mødre- og 

barnedødeligheten i Sri Lanka. En følelse av autonomi og kunnskapsgrunnlag gir kvinner mer 

årvåkenhet rundt deres helse og mer makt til å søke behandling raskere. Utdanning gir 

kunnskap og kontroll som mor har til å ta vare på seg selv og sitt barn. 

 

Det er dessuten en viktig sammenheng mellom barnedødelighet, alder, mors utdanningsnivå 

og spredningen mellom fødsler hun har hatt (birth spacing). Barn født av mødre under 20 eller 
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over 35 år er i risikosonen for økt sykdom og død enn barn født av mødre mellom disse 

aldersgruppene[27]. Utdanning fører til utsettelse av ekteskap og følgende færre 

tenåringsgraviditeter. Derimot vil kvinner som har høyere utdannelse også være eldre når de 

får sitt første barn. Dette kan bidra til andre sykdommer og komplikasjoner som står i 

forbindelse med høy alder, deriblant diabetes og hjerte- og karsykdommer [27].  

 

Man kan tenke seg at bedre lese- og skriveferdigheter blant kvinner gjør det lettere for dem å 

ta til seg informasjon og dermed muligheter til bedre etterlevelse for å følge opp råd som blir 

gitt av helsepersonell. Etter fødsler får mødre utdelt et fødselskort, The Child Health 

Development Record, der det blir registrert opplysninger om barnets vektøkning og alle 

vaksiner [17]. Vaksinering er et viktig forebyggende tiltak mot meslinger og andre 

smittsomme sykdommer, og det har ført til den store reduksjonen i barnedødeligheten på Sri 

Lanka [26, 27]. Fødselskortet inneholder i tillegg opplysninger om barnets viktigste 

utviklingsmilepæler, både fysiske og psykiske, ”røde flagg” i barnets utvikling, råd og 

veiledning i ammeteknikk og kontaktetablering med barnet [17].  

 

Tabell 1 viser at dødeligheten blant barn under fem år og spedbarn har hatt en jevn nedgang 

siden 1990 til 2010. Imidlertid var dødeligheten hos nyfødte (neonatal), som en prosentandel 

av den totale under ettårs barnedødeligheten, på 75 % i 2007. Dette kan skyldes 

vanskeligheter rundt fødselen og komplikasjoner hos for tidligfødte barn. Hovedårsakene til 

dødeligheten blant nyfødte er medfødte misdannelser, fulgt av prematuritet (for tidligfødte 

barn) og fødselsasfyksi (oksygenmangel under fødselen). Begrenset tilgang til ekspertise 

innen fostermedisin og teknologiske medisinapparater, som røntgenutstyr for å fange opp 

anomali, kan gjøre diagnostiseringen av medfødte misdannelser før fødsel vanskelig [17]. 

 

Tabell 2 viser at mødredødeligheten har blitt redusert fra 1990 til 2010. Dette kan skyldes 

”ved døra” svangerskapsomsorgtjenester, bedret sykehusfasiliteter for fødsler og faglærte 

jordmødrenes innsats. Denne forbedringen i svangerskapsomsorgsrutiner har også vist seg i 

reduksjonen av tilfeller med svangerskapsforgiftninger, fra 17 dødsfall i 2005 til 7 i 2008 

[17]. Da jeg var på en rundreise i Sri Lanka i februar, snakket jeg med flere som var fornøyde 

med oppfølgingen her: Blant annet sa en pasient som jeg snakket med følgende ” Jeg er 

gravid i 6 måned nå og har blitt fulgt godt opp av sykehuset og av jordmødre som kommer 

hjem til meg og ser hvordan det går med meg. Føler meg godt ivaretatt av sykehuset og det 

beroliger meg å få besøk hver måned. Til termin har jeg også fått reservert plass på 
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sykehuset. Det har vært slik med mine to barn før denne graviditeten”. Men oppfølgingen av 

gravide er ikke fullstendig optimalt da det fortsatt forekommer post-partum blødninger 

(blødninger rett etter fødsel), hjerte-og karsykdommer og utrygge aborter som årsaker til 

mødredødeligheten i 2008 [17,27]. 

 

Tilgjengeligheten av helseinstitusjoner og helsepersonell i nærområdet kan være et godt 

virkemiddel som Sri Lanka har benyttet seg av. Helseenheter lokalt i landet har vært 

førstelinjetjenesten for mange i landsbygda og i plantasje-områdene. Men til tross for dette 

tiltaket har man påvist regionale forskjeller i mødredødeligheten i landet. Ifølge Senanayake 

et. al har den høyeste insidensen av mødredødelighet vært i de konfliktpregede og i estates- 

områdene [17]. Dette blir også presisert i artikkelen til Jayasinghe et al. om fordeling av 

helseressurser. Det vises til mødredødelighetsraten som varierte fra 0.1 per 1000 levendefødte 

i Kalutara (småby) distrikt til 0,6 per 1000 i Kandy distrikt (estates-område). Andelen av 

fødsler i offentlige sykehus varierte fra 41,9 % i Nuwara Eliya (småby i et estates-område) til 

93,6 % i Kalutara distrikt [30]. Det høyeste nivået av fattigdommen i Sri Lanka er konsentrert 

i estate-områdene, og forskjellen i mødredødeligheten mellom småby og estate-områder kan 

skyldes vansker med å frembringe gode helsetilbud og kvalitetssikre helsepersonell til estate-

områdene. Desentraliseringen av helsetilbudet her har vært ujevn og treg [10]. Fattigdommen 

og borgerkrigens konsekvenser har også ført til at ernæringsmessige problemer er den mest 

utbredte utfordringen i området, spesielt underernæring hos barn, tenåringer og eldre [30] og 

feilernæring hos barn under fem år og blant gravide [36]. 

 

I nord- og østdelen av landet har det vært en utfordring å skaffe helsetjenester til befolkningen 

på grunn av borgerkrigen. Konsekvensene av konflikten i disse områdene har ført til en 

redusert tilgang til helsetilbud og jordmødretjenester. Ifølge Fauchald har borgerkrigen ”blant 

annet ført til dobbelt så høy spedbarnsdødelighet og tre ganger så høy maternell dødelighet 

i de nordøstlige regioner som i Sri Lanka som helhet” [36]. Store mortalitetstall blant mødre, 

lite bruk av prevensjonsmidler, økning i voldsbruk, tidlig giftemål og graviditet samt i 

hjemmefødsler har blitt vist i konfliktområdene [37]. Konflikten i disse områdene har gjort 

det vanskelig for landets helsepersonell å få tilstrekkelig informasjon om resultatene på 

tusenårsmålene herfra [18] og de endelige tellingene er naturligvis ikke representativt for hele 

landet samlet. 
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Den voksende privatsektoren samt tradisjonelle behandlere kan være indirekte årsaker til 

redusert dødelighet hos mødre og barn. Befolkningen har flere valgmuligheter når de skal 

søke helsehjelp og større tilgjengelighet til helsetilbudene. Selv om statlige sykehus fortsatt 

blir benyttet av befolkningen, er det en viss misnøye blant pasienter som søker her på grunn 

av lang ventetid og kort konsultasjonstid [31]. En statlig ansatt lege i mine samtaler hadde 

dette å si ”…..det blir svært vanskelig når det kommer ganske mange på en dag og du har lite 

medisinske apparater å stille opp med. Men jeg liker jobben min, fordi jeg føler at det er her 

de mest vanskeligstilte må få hjelp”. Private behandlere med den tilgjengeligheten og 

effektiviteten som de tilbyr vil i sin omgang føre til at sykdom blir behandlet i tidlig forløp og 

akutt helsehjelp blir gitt til riktig tidspunkt.

 

Grunnen til at tradisjonelle behandlere fortsatt er populære kan skyldes at de er lett 

tilgjengelige, kulturelt aksepterte og tilbyr lett anvendbar medisin. Dette fører til at det er en 

viss grad av samarbeid mellom tradisjonelle behandlere og vestlig medisin. Verdens 

helseorganisasjonens politikk fra 1985 støtter et slikt samarbeid og oppmuntrer til en 

integrasjon av lokal tradisjonell medisin med vestlig medisin. Sri Lanka, Nepal og Kina har 

benyttet seg av denne strategien [38]. 

 

Helseatferden til befolkningen i Sri Lanka kan også indirekte ha innvirkning på de oppnådde 

gode endemålene i mødre-og barnedødelighet. En rask reaksjon på sykdomsfølelse og 

behandlingssøkende tendens kan bidra til at en eventuell sykdom kan bli identifisert på et 

tidlig tidspunkt. Men det kan også diskuteres her i denne sammenheng om befolkningen er 

”altfor” sensitivisert og på den måten føre til unødvendige stresselementer hos pasienten, 

familien, behandlere. I tillegg kan overforbruk av helsetjenester være en unødvendig kostnad.  

 

Bias og gyldighet 

 

Under arbeidet med denne oppgaven har jeg, med min bakgrunn som tamiler fra Sri Lanka, 

vært klar over at jeg besitter en kilde til bias i min oppgave. Jeg har forsøkt å være upartisk i 

både litteratursøk, valg av litteraturkilde, tolkning og presentering av problemstillingen min. 

Med det sagt, kan det ikke utelukkes at min bakgrunn som tamiler, med oppvekst og 

opplevelser derfra, kan ha farget innholdet i teksten på måter jeg ikke er klar over. 
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Problemstillinger som dukker opp i samtalemetoden som jeg benyttet kan være at de har vært 

uformelle samtaler uten et standardisert skjema og at det var et relativt lite utvalg av 

mennesker. Dessuten er personene fra kun Batticaloa og Colombo (øst og vest) og dette 

sammen med de ovennevnte punktene kan gi et snevert syn på helseforholdene og dermed 

ikke være helt representativt. 

 

Litteratur som dekker problemstillingen i denne oppgaven har vært knappere enn forventet. 

Når det gjelder tallmateriale på helsemål 4 og 5 i tusenårsmålene, ble data og statistikk hentet 

fra nettsiden til Verdensbanken og i artikkelen Achieving Millennium Development Goals 4 

and 5 in Sri Lanka av Senanayake H et. al fra år 2011. Forfatterne av artikkelen har hentet 

sine statistiske tall fra divisjonen for statistikk til forente nasjoner og nettsiden Millennium 

Development Goals Sri Lanka [16], som har ansvaret for å samle inn data for 

tusenårsmålsettingen. Tabellene ovenfor i min oppgave er basert på tall fra artikkelen og 

Verdensbanken. Det ble foretatt en sammenligning mellom disse to kildene og resultatene på 

nettsiden til Millennium Development Goals in Sri Lanka under tusenårsmål 4 [18] og 5 [19] 

som viste et relativt godt samsvar. Alle disse kildene har hentet sine data fra nasjonale enheter 

i Sri Lanka som har ansvaret for innsamling av statistikk, med et samarbeid med de FNs 

regionale enheter [16]. Siden dette åpenbart er den eneste kilden som finnes, må vi akseptere 

FN som referanse. 
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8. KONKLUSJON – VEIEN VIDERE  

 

Verdens Helseorganisasjon har definert helse som «en tilstand av fullkomment legemlig, 

sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyter» [39]. Det finnes flere 

dimensjoner som kan påvirke helsen til befolkningen i et land. Helsevesenet med dets 

organisering, antallet og kvaliteten på helsepersonell, samfunnet med dennes sosiale-, 

økonomiske- og helsepolitikk sammen med kulturelle verdier og helseatferd hos befolkningen 

er i et komplisert samspill med hverandre. I Sri Lankas tilfelle kan landets langtidsfungerende 

helsepolitikk med historiske røtter fra kolonitiden, et velferdssystem og kulturelle forhold i 

samfunnet ha bidratt til at indeksen for menneskelig utvikling, Human Development Index, 

(HDI) er på 0,691 i 2011 [40]. HDI er en måleenhet som tar for seg mer enn bare et lands 

økonomisk vekst og BNP. Den inneholder en bredere definisjon på velvære og måler tre 

andre grunnleggende dimensjoner i menneskelig utvikling; helse, utdannelse og inntekt. 

Indeksen er fra 0 til 1 og landene blir rangert etter hvor de befinner seg i utviklingen av de tre 

dimensjonene. Jo større utviklingen er, jo nærmere er landet indeksen 1. Sør-Asias HDI er på 

0,548. I rangeringen av HDI er Sri Lanka på nummer 97 av de 187 land som det ble kalkulert 

av [40].  

 

Med utgangspunkt i kolonitidens helsepolitikk har den senere utviklingen av den aktuelle 

helsepolitikken hatt mer fokus på forebyggende medisin og et offentlig gratis helsetilbud til 

mor og barn, blant annet ført til redusering av mødre-og barnedødeligheten. Gratis utdanning 

til kvinner har gitt dem egenkontroll og mer deltagelse i samfunnet. Sammen med gratis 

helsetjenester forklarer dette en del av denne reduksjonen på dødeligheten. Satsing på 

kvalifiserte jordmødre på hjemmebesøk i svangerskapstiden og på sykehus ved fødsel siden 

1930 årene har vært en essensiell strategi fra regjeringens side til den dag i dag. Disse 

tiltakene har landet begynt med før tusenårserklæringen ble introdusert i landet i 2000. Sri 

Lankas gode tall i målene 4 og 5 kan alene ikke skyldes regjeringens politikk, mye har vært 

lagt til grunne fra tidligere, slik at Sri Lanka kunne fortsette med den helsepolitikken de har.  

 

Landet er nesten i mål med tusenårsmålsettingene 4 og 5, men det gjenstår fortsatt 

utfordringer som må løses. Post-partum blødninger, hjerte-og karsykdommer og utrygge 

aborter hos kvinner er fortsatt et viktig område å arbeide med på morssiden. Hos nyfødte er 

økt dødelighet som en konsekvens av medfødte misdannelser, prematuritet og fødselsasfyksi 

et innsatskrevende arbeidsområde. Den voksende private helsesektoren finansiert av private 
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personer eller firmaer kan bli et problem for regjeringen med dennes mål om rettferdig 

helsetilbud. Det skal ikke være slik at de rike skal få bedre helsetilbud enn de fattige. Det er 

viktig med et samarbeid mellom den private og den statlige sektoren for å utjevne disse 

forskjellene. En rettferdig fordeling av helsetjenester innebærer at nord- og østområdene samt 

estates områdene må få ta del i de godene som tilbys. Her har det vært vanskelig med tilgang 

til helsetjenester og helsepersonell [18,19]. Utfordringene blir nå å fokusere på å bringe gode 

helse- og vaksineringstilbud til alle områder og gjenopprette et velfungerende helsesystem i 

de områdene som har blitt rammet av borgerkrigen.
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