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I en genomgripande politisk reform
omvandlades Laos läkemedelsförsörj-
ning – tidigare hårt centralstyrd och mo-
nopoliserad – till en fri och konkurrens-
utsatt näringsgren. Reformen ingick i
ett större paket av politiska åtgärder för

att stimulera en generellt stagnerad
samhällsekonomi (Faktaruta). 

Före avregleringen var privatapotek
förbjudna i Laos. Idag finns ca 1 700
privata apotek, och den privata sektorn
svarar för ca 80 procent av all läkeme-
delsförsäljning i landet. Parallellt har
det vuxit upp ett stort antal privata gros-
sistföretag, som säljer och importerar
läkemedel, och Laos har blivit en ny,
»lovande» marknad för den multinatio-
nella läkemedelsindustrin. 

Utvecklingen är på många sätt opro-
portionerlig. Laos är ett litet och fattigt
land – med totalt endast ca 4,5 miljoner
invånare – och det är samtidigt uppen-
bart att den fria marknadens möjlighe-
ter redan från start har missbrukats
grovt av skrupelfria affärsmän. 

Marknaden tog över
– När kursen lades om från ett cen-

tralistiskt system till ett marknadssy-
stem tog marknaden över i stort sett hela
läkemedelsdistributionen. Resultatet
blev kommersiell mångfald men också

ett omfattande geschäft med orena läke-
medel och preparat med för låg halt av
angiven aktiv substans.

– De nya privatapoteken ägs ofta av
köpmän som saknar farmaceutisk fack-
utbildning. Apoteken har satsat på det
som går att sälja utan att fundera så
mycket över produkternas kvalitet eller
deras medicinska ändamålsenlighet. 

Det säger docent Göran Tomson, in-
stitutionen för folkhälsovetenskap, av-
delningen för internationell hälso- och
sjukvårdsforskning (Ihcar), vid Karo-
linska institutet. Ihcar arbetar, på Sidas
uppdrag, med det hälsostöd som Sve-
rige i olika former ger till Laos.

En studie bekostad av Asian Devel-
opment Bank visade 1993 att nära hälf-
ten av 112 slumpvis granskade läkeme-
del från privatapotek i Laos var av un-
dermålig standard; bl a påträffades ore-
na antibiotika, overksamma antimala-
riamedel och läkemedel som var ut-
gångna i andra länder. 

Okontrollerad och brokig mångfald
blev ett generellt kännetecken för den

Originellt Sida-projekt bidrar till 
bättre läkemedelskontroll i Laos 
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Gatuscen från Vientiane med munk på
middagspromenad och en affärsman i
nyinköpt »pick up». Gatubild och livsstilar
i ännu formellt kommunistiska Laos
förändras snabbt i takt med att de
marknadsekonomiska inslagen ökar.

I slutet av 1980-talet genom-
fördes en total avreglering av lä-
kemedels- och apotekssektorn i
kommunistiska folkrepubliken
Laos. Resultatet blev marknads-
ekonomisk pluralism men också
omfattande geschäft med orena
läkemedel och falska produkter.
Nu medverkar Sverige, genom
Sida och Ihcar, i en mångfasette-
rad uppbyggnad av en nationell
läkemedelspolicy i Laos. 



avreglerade marknaden. Apotekshyl-
lorna i Laos svämmade över av bl a me-
dicinskt olämpliga kombinationsprepa-
rat. Som mest har det funnits mer än
2 000 olika läkemedel (varumärken) till
salu, varav ett 60-tal olika synonymer
bara för paracetamol. 

– Det största bekymret i Laos, lik-
som för övrigt i flera andra u-länder, är
att det sker en okontrollerad distribution
av läkemedel via människor som saknar
kunskap om biverkningar och om hur
läkemedel skall användas på ett korrekt
och lämpligt sätt, förklarar Göran Tom-
son. 

– Användarnas felaktiga hantering
av läkemedel är ett globalt problem.
Studier från både Laos och länder som
Vietnam, Bangladesh, Nordjemen och
Sri Lanka har visat på stora bekymmer
med outbildade dispenserare. Misstaget
är framför allt att man inte särskiljer för-
säljningen av läkemedel från andra va-
ror. 

Ny läkemedelspolicy 
Den unika fördelen i Laos är att rege-

ringen och läkemedelsmyndigheterna –
på ett öppet och förbehållslöst sätt – har
medgett att frihandeln har oacceptabla
sidoeffekter, och sagt att omedelbar rät-
telse är nödvändig i folkhälsans intres-
se. 

Laos önskade att en del av det svens-
ka biståndet till Laos skulle användas
för att inrätta ett laboratorium för läke-
medelskemiska analyser. Det blev start-
punkten för ett nydanande bistånds- och
samarbetsprojekt med tonvikt på insti-
tutionsuppbyggnad och satsning också
på »mjukvaran» i läkemedelsbistånd. 

Ihcar inledde på Sidas uppdrag – i
egenskap av medicinskt expertorgan i
frågor om u-landsbistånd – en diskus-
sion med laotiska myndigheter och lä-
kemedelsexperter. Parterna blev snabbt
ense om att problemen på den laotiska
läkemedelsmarknaden är av så komplex
art att de måste angripas med övergri-
pande insatser. 

Samarbetsprojektet inriktades där-
för på att utveckla en heltäckande natio-
nell läkemedelspolicy i Laos – »Lao
National Drug Policy» (NDP). Upp-
byggnaden av ett laboratorium för läke-
medelsanalyser ingår som en del i pro-
jektet.

Utvecklingsarbetet kring läkeme-
delspolicyn omfattar ett paket av åtgär-
der för att förbättra läkemedelskontrol-
len och få en god och ändamålsenlig lä-
kemedelsförsörjning och användning. 

Nationell
läkemedelslista
Konkret har NDP fram till dags dato

bl a inneburit en skärpt läkemedelslag-
stiftning, utveckling av en lista med re-
kommenderade basläkemedel (Nation-

al Essential Drug List). Speciella kvali-
tetsindikatorer för apotek har utvecklats
(se nedan), och en nationell läkeme-
delskommitté har bildats. 

Marknaden är på väg att rensas från
orena läkemedel, falsifikat och irratio-
nella kombinationer. Det finns även ett
utkast till en lista över ett antal läkeme-
del som skall förbjudas. 

I NDP ingår vidare uppstramade
krav på samordning av inköpsrutiner
vid offentliga inköp av läkemedel, lan-
sering av en obligatorisk registrerings-
rutin (som inte fanns under de år som
staten hade monopol på läkemedelsim-
porten), samt ett datoriserat system för
läkemedelsregistrering. Som en central
åtgärd betonas vikten av att läkemedel
förskrivs med det generiska namnet an-
givet. 

Det läkemedelskemiska laboratoriet
är nyligen färdigbyggt i centrala Vienti-
ane, och verksamheten befinner sig i en
uppbyggnadsfas med expertis från
svenska Läkemedelsverket. Målet är att
utveckla laboratoriet till en nationell
kontrollstation för farmaceutisk kvali-
tetsövervakning. 

Rationalitet
och ändamålsenlighet 
– Grundtanken med NDP är att

främja en rationell användning av läke-
medel och skapa en effektivare läkeme-
delskontroll. Målet är att få hög kvalitet
på såväl själva läkemedlen som på an-
vändningen av dem. 

– Det som är annorlunda med den
nya policyn i Laos är att vi försöker ar-
beta hälsorelaterat och inte bara läke-
medelsrelaterat, förklarar Göran Tom-
son. Vi har målmedvetet, från start, sat-
sat på partnerskap mellan nyckelaktörer
såsom den laotiska läkemedelsindu-
strin, opinionsledande kliniker, utbild-
ningsministeriet, kvinnorörelsen m fl.

– Vi vill ha ett grepp om den totala
kvaliteten på läkemedelsdispensering-
en och -försörjningen. NDP vill inte
skrota reformen med privata apotek och
marknadstänkande men skapa ett nytt,
bättre läge där affärsmännens vinstbe-
hov kombineras med en korrekt hante-
ring av läkemedel.

Det svensk-laotiska samarbetspro-
jektet kring NDP omfattar även mer all-
mängiltiga åtgärder: kapacitetsupp-
byggnad, ledarskapsträning, förvalt-
ningsstöd och strategiplanering. 

– Hälsosystemforskning med enkla-
re fältstudier för att identifiera proble-
men var en väsentlig del av startfasen,
bl a i ett mycket fruktbart samarbete
med thailändska konsulter. I bistånds-
sammanhang behövs sådan övergripan-
de kunskap precis lika mycket som
pengar och hårdvara. 

– Studierna klargjorde dessutom för
laotierna att irrationell läkemedelsan-

vändning utgör ett stort problem, säger
Göran Tomson. 

Godkänt
i parlamentet
En första, treårig avtalsperiod mel-

lan Laos och Sverige avslutades i juni
1995. Göran Tomson betonar att det är
laotiska politiker, läkemedelsexperter
och hälso- och sjukvårdspersonal som
ansvarar för att praktiskt realisera de åt-
gärder som föreslås i programmet. Den
nationella läkemedelspolicyn har även
formellt politiskt antagits av Laos par-
lament. 

Arbetet går stegvis vidare, för närva-
rande bl a med ytterligare precisering av
listan med rekommenderade basläke-
medel, uppbyggnad av ett datoriserat
registreringssystem och förbättrad ut-
bildning av de läkemedelsinspektörer
som bl a skall kontrollera privatapote-
ken. 

– Frågan om en effektiv övervakning
är en oerhört viktig och samtidigt käns-
lig fråga. Få institutioner i u-land är så
öppna för korruption som läkemedels-
kontrollen. Läkemedel är så enormt
pengalänkat, och därför behövs en kon-
tinuerlig övervakning av både verksam-
heten vid de licensierade apoteken och
urval och prov från läkemedelsmarkna-
den i övrigt. 

Här finns anledning att söka förverk-
liga de »good pharmacy practice»-do-
kument som presenterades vid ett möte
i Tokyo 1993, där Apoteksbolaget med-
verkade på ett aktivt sätt.

Institutionsbyggande 
– Vi har högst medvetet valt att sam-

verka med institutioner och inte med
enstaka individer eller »bara» med läke-
medelsexperter. Institutionsbyggande,
satsning på samarbete mellan institutio-
nerna och bättre koordination i bistån-
det är en stark internationell trend som
allt fler givarländer och biståndsorgani-
sationer satsar på, säger Göran Tomson. 

Den tvärsektoriella utformningen av
Sidas och Ihcars åtagande i Laos ligger
i linje med Sidas ambition att förändra
stödet inom hälsosektorn, från att vara
nästan enbart kanaliserat via Unicef till
att bli någonting som mottagarländerna
har större kontroll över. 

I arbetet med att utveckla en ny läke-
medelspolicy i Laos har parterna även
strävat efter samarbete och goda relatio-
ner med privatapoteken och med läke-
medelsbranschen i dess helhet:

– Det förfaller mig, i samarbetet med
både Unicef, Världsbanken och fram-
för allt WHO, att det vid bilateralt bi-
stånd finns väldigt lite av nyskapande,
kreativt tänkande när det gäller att arbe-
ta tillsammans med läkemedelsindu-
strin och apoteken i u-land, summerar
Göran Tomson. •
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– Jag är imponerad över den idérike-
dom och de kunskaper som Sida och
Ihcar har bidragit med i det här arbetet.
Den nya läkemedelspolicyn kommer att
främja en säker och rationell läkeme-
delsanvändning, både i nuet och mer på
sikt, kommenterar Kongkeo Chounla-
mountry.

– När det gäller missförhållandena
på privatapoteken är marknaden på väg
att städas upp. Vi har nyligen bl a infört
ett kännbart bötesförfarande. Apotek
som ertappas med att sälja förbjudna el-
ler undermåliga läkemedel får betala en
kraftig straffavgift. Om förseelsen upp-
repas dubbleras bötessumman, och vid
en eventuell tredje överträdelse dras
apotekets förvärvstillstånd in.

– Det nya kontrollaboratoriet kom-

mer att underlätta en kontinuerlig kvali-
tetsövervakning, både av de läkemedel
som redan finns på marknaden och vid
nyregistrering av läkemedel. 

Kongkeo Chounlamountry konstate-
rar att allt för många privatapotek i Laos
har köpt upp undermåliga – ibland in-
smugglade – läkemedel. 

– Apoteksägarna har erbjudits orim-
ligt låga inköpspriser, och de har med
säkerhet förstått att produkterna inte är
bra. Men eftersom vinstmarginalerna
varit mycket höga har man valt att strun-
ta i moralen. Problematiken har delvis
samband med att många av de nya pri-
vatapoteken ägs av köpmän utan farma-
kologisk fackutbildning. 

Falska antibiotika
Kongkeo Chounlamountry säger att

problem med falsifikat, fiffel och pro-
dukter av undermålig standard har note-
rats inom så gott som alla läkemedels-
grupper men att antibiotikaområdet är
värst drabbat. 

– Vi har vid flera tillfällen påträffat
falska och orena specialantibiotika och
även andra dyrbara läkemedel som visat
sig vara förfalskade eller utblandade.
Profitinriktade apoteksägare vill gärna
sälja de dyraste produkterna eftersom
det ger en större vinst än billiga, gene-
riska substanser. 

– Medicinskt olämpliga rekommen-

dationer över apoteksdisken bidrar till
en irrationell läkemedelsanvändning
och innebär samtidigt en misshushåll-
ning med begränsade resurser. 

– Tyvärr är det ett utbrett problem att
apotekskunder rekommenderas eller lu-
ras att köpa dyra specialpreparat, till
och med om det bara gäller att kurera de
mest bagatellartade krämpor. 

– Från myndighetshåll kommer vi
att satsa betydligt mer på hälsoupplys-
ning gentemot allmänheten, t ex om hur
olika typer av läkemedel skall användas
på ett säkert och rationellt sätt. 

– Vi vill med större eftertryck också
främja användningen av de ca 300 gene-
riska basläkemedel som finns på vår
»nödvändiga lista». 

Kongkeo Chounlamountry bekräftar
att konsumenter/patienter i Laos ofta
söker egenvårdsråd direkt på apotek.
Han berättar att en enkät till laotiska
hushåll 1993 visade att 70 procent av
alla tillfrågade småbarnsmödrar valde
att konsultera ett apotek i stället för lä-
kare/sjuksköterska för behandlingsråd
när deras barn blev sjuka.

Bo Lennholm

Ny läkemedelspolicy främjar
rationell läkemedelshantering

Laos är plötsligt en ny potentiellt
»lovande» marknad för både
läkemedelsfabrikanter och andra
affärsmän från världen över. På bilden en
grupp gästande thailändska affärsmän
som gör upp affärer vid frukostbordet på
ett hotell i Vientiane.

– Den nya läkemedelspolicy
som vi har kunnat utveckla i
samarbete med svenska exper-
ter är heltäckande och bra. Av-
arterna på läkemedelsmarkna-
den är successivt på väg att eli-
mineras, säger doktor Kongkeo
Chounlamountry, vice direktör
vid Food and drug department
(FDD), Ministry of health, Vien-
tiane, i en kommentar till Lä-
kartidningen. 
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– Folk i Sydöstasien har en
högre tilltro till läkemedel än
vad som är vanligt i Nordeuro-
pa. Det finns en inrotad tradi-
tion att bedriva egenvård med
läkemedel. Detta har bidragit
till de problem som uppstod när
läkemedelsmarknaden i Laos
avreglerades, säger Rolf Johan-
son, engagerad av Sida och
Ihcar.

Rolf Johansson arbetar som interna-
tionell expert i frågor som rör kirurgi,
primärvårdsuppbyggnad och läkeme-
delsfrågor, nu bl a med uppdrag i Laos
och Lao National Drug Policy (NDP).

Läkemedelsproblemen i Laos har,
enligt Rolf Johansson, kirurg och all-
mänläkare med hemort i Piteå, samband
med såväl kommersiella som mer an-
tropologiskt präglade faktorer: 

– I Laos och andra asiatiska länder
råder en starkt läkemedelsanknuten
mentalitet. Allmänheten har en generell
övertro på läkemedel. Så fort man blir
sjuk vill man gärna ha ett läkemedel,
oavsett om detta är medicinskt motive-
rat eller inte. 

– Det finns en inrotad vana att bedri-
va farmaceutisk egenvård och samtidigt
en utbredd missuppfattning om att läke-
medel för injektion ger den allra bästa
och mest optimala effekten. 

– Det lokala apoteket fungerar ofta
som första instans för medicinsk råd-
givning. Samtidigt finns få formella re-
ceptkrav, och den apotekspersonal som
står vid disken är säljinriktad men har
sällan någon medicinsk eller farmaceu-
tisk kompetens. I detta förhållande
ryms förklaringen till att den avreglera-
de apotekssektorn kunde expandera så
förbluffande snabbt i Laos. 

Tendens
till resistens
– I Laos finns bl a en överförbruk-

ning av antibiotika, med åtföljande ten-
dens till resistensutveckling. Männi-
skors förhoppningar på vad en antibio-
tikakur skall kunna åstadkomma går
vida utöver de objektivt medicinska ef-
fekter som kan komma i fråga. Den van-
lige medborgaren är sällan medveten
om de faror som är förenade med felan-
vändning av antibiotika, och befolk-
ningen misstolkar orsakssamband. 

– Folk har kanske erfarenhet av att
antibiotika gett utmärkt effekt vid en in-
fektion, och när de blir sjuka i en helt

annan krämpa tror de att antibiotika
skall kunna hjälpa lika bra. Detta syn-
sätt har exploaterats av apoteken som
vill sälja och göra så bra affärer som
möjligt, berättar Rolf Johansson. 

Problem
med polyfarmaci
I Laos finns även utbredda problem

med s k polyfarmaci. Läkemedelsmark-
naden är full av medicinskt olämpliga
kombinationspreparat – som exempel
kan nämnas antibiotika i kombination
med steroider och vitaminer, barbitura-

ter som blandats med antacida, antihis-
tamin kombinerat med anabola steroi-
der och kortisonpreparat blandade med
vitaminer.

Rolf Johansson betonar att varken
NDP eller läkemedelskontroll i generell
mening kan ses som enbart en ke-
misk/toxisk säkerhetsfråga.

– En god läkemedelskontroll, både i
u-land och i övrigt, skall bevaka att lä-
kemedel används på rätt sätt också i en
vidgad social och samhällelig mening.
Det är en kedja av förhållanden som
måste beaktas. Med ett inskränkt toxi-
kologiskt synsätt finns risk för skadlig
felanvändning även om läkemedlet an-
ses kemiskt ofarligt. 

– Det gäller i synnerhet i ett land som
Laos, där människor själva går och kö-
per läkemedel. De får råd av apoteksan-
ställda som inte har egentlig kunskap

Stor tilltro till 
läkemedel i Sydöstasien

I en genomgripande politisk reform
omvandlades den laotiska läkemedels-
och apoteksmarknaden till en fri och
konkurrensutsatt näringsgren. Privata
initiativ inom vård och behandling har
också blivit tillåtna. Läkaren på bilden har
fritidspraktik med läkemedelsförsäljning
vid en väg i Savannakhet. 



för att ställa diagnos eller för att ordine-
ra farmakoterapi över huvud taget.

Indikatorer för apoteksstandard
Arbetet med NDP och målet om en

mer rationell läkemedelsanvändning in-
kluderar ett unikt delprojekt med indi-
katorer för bra apoteksstandard. Laotis-
ka FDD och Ihcar har utvecklat en tio-
gradig kvalitetsskala för »good phar-
macy practice» i Laos. 

Graderingen innebär i sak att apotek
som inspekteras får poäng i enlighet
med vissa, på förhand listade kvalitets-
indikatorer. Syftet med dessa är att un-
derlätta inspektion, övervakning och
uppföljning av apotekens verksamhet. 

Pluspoäng ges t ex om ett granskat
apotek ger relevant kundinformation,
om det har sorterat bort alla förbjudna
läkemedel från hyllorna, om personalen
har farmaceutisk utbildning, om sorti-
mentet inkluderar samtliga rekommen-
derade basläkemedel, om generiska
namn finns angivna m m. 

– Graderingen underlättar kvalitets-
revisioner av apoteken, samtidigt som
enskilda apotek kan relatera den egna
verksamheten till andra apotek och till
en nationellt rekommenderad standard.
Från Ihcars sida har vi betonat vikten av
kommunikation och dialog mer än
övervakning och renodlad polisiär in-
spektion av apoteken. 

– FDD har getts god tid att detaljut-
forma en stor del av indikatorutveck-
lingen, vilket utgör en garanti för att re-
sultatet blir en »egen», inhemsk pro-
dukt. Syftet med indikatorerna är även
att ta fram basal information för val av
prioriteringar.

Rolf Johansson säger att den natio-
nella läkemedelspolicyn har en lovande
potential men att den inte kan lösa alla
problem. 

– Framför allt finns ju den ekono-
miska resursbristen kvar i Laos. Enligt
lag skall staten ge gratis sjukvård och
läkemedel åt alla medborgare, men ef-
tersom resurserna är små finns inte lä-
kemedel i tillräcklig mängd, i varje fall
inte inom den offentliga sjukvården. 

– Den laotiska statens budget för lä-
kemedel motsvarar ca två svenska kro-
nor per år och capita. Enligt WHO be-
hövs minst 6–7 svenska kronor per ca-
pita och år för att kunna täcka en befolk-
nings behov av basläkemedel. 

– På många sjukhus i Laos är pengar-
na slut och läkemedelsförråden tömda
redan några månader in på ett nytt bud-
getår. Patienterna hänvisas till att köpa
läkemedel ur egen börs, antingen direkt
på sjukhuset eller på privatapotek.

Vanligt u-landsmönster
– Distributionssystemet i Laos upp-

visar ett mönster som är vanligt i många
u-länder. Man har en offentlig hälso-

och sjukvård som – på papperet – distri-
buerar alla läkemedel gratis, men där
preparaten i realiteten inte finns till-
gängliga. Parallellt finns en privat läke-
medelsmarknad där alla sorters läkeme-

del finns att köpa men ändå inte är till-
gängliga för hela befolkningen. 

– I Laos, liksom i många andra u-
länder, sker dessutom en okontrollerad
utdelning av läkemedel via en rad inter-
nationella hjälporgan. Det är förstås
bra, men problemet är samtidigt att till-
delningen sker på biståndsorganens
egna villkor. 

– Val av läkemedel överensstämmer
inte alltid med de mål och ideal som
fastställts i NDP för att främja vissa bas-
läkemedel. Det behövs en bättre koordi-
nering också av hur internationella
hjälporgan distribuerar gratisläkeme-
del, anser Rolf Johansson. 

Läkemedelslaboratoriet i drift
Det laotiska centrallaboratoriet för

läkemedelskontroll som till ungefär
hälften finansierats med svenska bi-
ståndspengar – och som utrustats med
hjälp av expertis från Läkemedelsver-
ket – står nybyggt och klart mitt i cen-
trala Vientiane. Laboratoriet invigdes i
juli 1995. 

I dess uppdrag ingår bl a att att ana-
lysera läkemedel som laotiska läkeme-
delsinspektörer samlar ihop ute på
marknaden och att testa importerade
preparat. I framtiden väntas laboratori-
et fungera som en obligatorisk kontroll-
station vid nyregistrering av läkemedel
som vill in på marknaden i Laos. 

Enligt en organisationsplan från Lä-
kemedelsverkets expert och Ihcar har
laboratoriet en kapacitet på ända upp till
8 000 läkemedelsanalyser per år. Mini-
mum för verksamheten anges till ca
600–1 000 analyser om året. 

Ännu blygsamt resultat
Under det första halvårets drift ge-

nomfördes endast ca 150 läkemedels-
analyser, varav nästan ingen enda av-
slöjade läkemedel av undermålig stan-
dard. Rolf Johansson förklarar det blyg-
samma resultatet med att verksamheten
ännu befinner sig i en inkörningsfas.

– Det är inte bara att bygga ett labo-
ratorium, sätta dit utrustning, träna per-
sonalen och sedan säga »var så god och
kör igång» . Sidas ansvar innebär också
att se till att man har nått en bra kvalitet
på löpande verksamhet. 

– Under den närmast kommande tre-
årsperioden satsar vi därför mycket på
stöd i form av praktisk träning, där ex-
perter från Läkemedelsverket och Thai-
land medverkar. 

– Stödet inriktas på både laboratori-
ets tekniska handhavande och rutiner
för de urval av prov från marknaden
som läkemedelsinspektörerna skall ta
in. Satsningen omfattar också lagstift-
ningsåtgärder och information till de
olika nyckelaktörerna på läkemedels-
marknaden, summerar Rolf Johansson.

Bo Lennholm
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Från slutet av 1800-talet fram till
1954 år var Laos en fransk kolonistat.
I politiska efterdyningar till Vietnam-
kriget omvandlades landet till en kom-
munistisk folkrepublik (1975). 

Regimen i Vientiane har länge för-
knippats med stränga kollektivistiska
principer och fast planhushållning. I
slutet av 1980-talet inleddes dock en
period av politisk uppmjukning, bl a
med en helt ny öppenhet för privat fö-
retagande. 

Under 1990-talet har liberalise-
ringstrenden förstärkts. Ett ökande an-
tal branscher och näringar har öppnats
för fri konkurrens. På vissa områden
har den ekonomiska liberaliseringen
gått så långt att utländska ekonomer
talar om den fria marknadens »big
bang». 

Den snabba politiska kursändring-
en har samband med en långvarigt
stagnerad samhällsekonomi och ut-
bredd fattigdom. Laos är ett av värl-
dens fattigaste länder. Trots att landet
ligger mitt i hjärtat av det expansivt
tillväxtinriktade Sydöstasien, har ut-
vecklingen hamnat långt bakom den
regionala framgångstrenden. 

Medelinkomsten i Laos motsvarar
ca 1 200 svenska kronor om året. För-
utom vattenkraft för elexport och viss
träindustri finns det få direkt inkomst-
bringande industriella tillgångar. Det
råder stor resursbrist inom nästan alla
samhällssektorer. Hälso- och sjukvår-
den är generellt outvecklad, och infra-
strukturen är bristfällig.

Medellivslängden i Laos är 50 år
(lägst i Asien). Spädbarnsdödligheten
är 125 per 1 000 levande födda, och
mödradödligheten är 656 per 100 000
levande födda barn. 

Malaria, tuberkulos, diarrésjukdo-
mar och akuta bakteriella infektioner i
luftvägarna utgör betydande hälsopro-
blem med hög mortalitet, trots att
samtliga dessa sjukdomar går att bota
med billiga basläkemedel. 

Sverige ger – via Sida – bistånd till
Laos med ungefär 100 miljoner kronor
om året. Biståndet är koncentrerat till
skogsvård, utbyggnad av vägar och
uppbyggnad av annan infrastruktur,
samt åtgärder för förbättrad vattenför-
sörjning. 

Omkring en tredjedel av biståndet
kanaliseras till hälsostöd, inklusive
förvaltningsstöd för att stärka det lao-
tiska hälsoministeriets administra-
tions- och planeringskapacitet, och
förstås medel till det projekt för bättre
läkemedelsförsörjning som beskrivs i
reportaget.
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