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Läkartidningens artiklar kring folk-
hälsan tar upp frågor som har hög aktu-
alitet. Flera omständigheter medverkar
till detta. Den ekonomiska situationen
för sjukvården har inneburit en åtstram-
ning och relativ minskning av resurser-
na i förhållande till andra samhällssek-
torer under de senaste 15 åren, med en
accelerering under 1990-talet. Det gäl-
ler dock relativa förändringar och inte
en absolut minskning. Cirka hälften av
neddragningen innebär en omfördel-
ning av resurser från landstingen (sjuk-
vård) till kommunerna och andra hu-
vudmän för vård (social omsorg). Detta
är politiskt beslutade och avsiktligt ge-
nomförda förändringar, alltså en omför-
delning av resurser inom välfärdssyste-
met.

Nya utmaningar
för välfärdssamhället
För välfärdssamhället som helhet

kan bilden tecknas av en tid med bety-
dande omställningar. Internationalise-
rad ekonomi och ett allt större beroende
av andra länders ekonomiska och soci-
ala förhållanden gör att de mest utveck-
lade och »mogna» välfärdssamhällena i
det nordöstra hörnet av Europa står in-
för helt nya utmaningar.

Med vilka medel skall ett samhälle
med god hälsa, solidaritet och rättvisa
bevaras när grundläggande villkor för
samhällskonstruktionen förändras? De
dramatiska förändringarna av befolk-
ningens hälsa i Ryssland och några av
de tidigare östblocksländerna ger be-
sked om att uppnådda hälsovinster för
en generation på intet sätt automatiskt
förs vidare till nästa. Den sjunkande
medellivslängden, speciellt för män, i
dessa länder är en epidemi och kan
kopplas till hjärt–kärlsjukdom, alkohol,
social stress och våld [1]. Samtidigt har
en rad andra viktiga hälsoindikatorer
såsom t ex spädbarnsdödligheten

snabbt förändrats i negativ riktning var-
för intresset fokuseras på samhällskon-
struktionens betydelse för människors
hälsa.

Indikationer
på samhälle i obalans
Om det organiserade samhället bry-

ter samman och basala funktioner som
demokrati, rättsordning och skattesy-
stem inte fungerar tycks effekterna för
människors liv och hälsa snabbt bli
märkbara, dessa är kanske till och med
de första indikationerna på ett samhälle
i obalans.

Det forna Sovjetunionen förefaller
på detta sätt just nu vara ett av världens
intressantaste laboratorier för folkhäl-
san. De ökade kontakterna över Öster-
sjön och närvaron av svenska  läkare,
epidemiologer och andra biståndsarbe-
tare ger viktiga möjligheter  till utbyte,
observation och kunskapsbildning  för
folkhälsovetenskapen.

Hälsans determinanter
Hoten mot hälsan är alltså reella. Vi

lär oss att ett långt liv och en god hälsa
i princip  måste erövras och skapas för
varje ny individ och varje generation.
Det rör sig om en dynamisk process där
långsiktigt verkande faktorer som arvet
har en dominerande tyngd men mera
kortsiktiga miljöfaktorer också har av-
görande betydelse, inte bara för livskva-
liteten utan också för livslängden. Bil-
den av människan i ett ekologiskt per-
spektiv träder fram klarare.

En stor kunskapsmassa kring dessa
frågor finns lagrad i medicinsk forsk-
ning, inom folkhälsovetenskapen  och i
andra snabbt framväxande tvärveten-
skapliga forskningsinriktningar som
binder samman och ger nytt liv åt gam-
la traditionellt vunna »public health»-
kunskaper. Det tycks också som om in-
formationstekniken med globalt sam-
manknutna samhällen och den snabbt
föränderliga situationen i världen ger
denna forskning ny kraft.

Det är intressant att notera att när de
medicinska fakulteterna i Sverige ser
över sina satsningar och forskningsstra-
tegier inför framtiden är det breda tvär-
vetenskapliga perspektivet påtagligt.
Inom Göteborgs universitet har nyligen

lagts fram en utredning med förslag om
bildande av en hälsovetenskaplig fakul-
tet eller akademi. De medicinska och
odontologiska fakulteterna knyts sam-
man med vårdhögskolan, som represen-
terar omvårdnadsprofessionerna, och
Nordiska hälsovårdshögskolan, som
förvaltar folkhälsovetenskapen [2].
Bakom förslaget ligger en omfattande
analys av hur kunskapsproduktionen
idag ser ut och ett framtidsscenario för
de krav som kommer att ställas på vård-
sektorn.

Karolinska institutet har redan tidi-
gare beslutat utveckla en School of Pub-
lic Health inom sina ramar, och Hälso-
universitetet i Linköping tog viktiga
steg i den här riktningen redan på 1980-
talet när läkarutbildningen lades upp
enligt nya principer i kontakt bl a med
den tvärvetenskapliga Tema-forskning-
en inom Linköpings universitet.

I ett internationellt perspektiv är över
huvud taget den svenska positionen
framträdande på flera forskningsfronter
inom detta fält. Det framgår av den hit-
tills mest omfattande syntesen av litte-
raturen kring hälsans determinanter vil-
ken publicerats av Program in Popula-
tion Health inom Canadian Institute for
Advanced Research under titeln »Why
are some people healthy and others
not?» [3]. Denna översikt och analys
presenterades nyligen för svenska be-
slutsfattare och folkhälsoforskare av
huvudförfattaren, den kanadensiske
hälsoekonomen Robert G Evans vid se-
minarier i Stockholm och Göteborg. (I
Läkartidningen 38/97 publicerades en
intervju med Evans.) Avancerad biome-
dicinsk forskning i Sverige, kopplad till
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likaså framträdande social- och sam-
hällsvetenskapliga forskningstraditio-
ner, har t ex inom stressforskningen gett
viktig ny förståelse för samband mellan
biomedicinska sjukdomsskapande pro-
cesser och arbetsmiljö inklusive social
organisation och dess hierarki [4].

Hoten mot hälsan
Är då hoten mot hälsan i Sverige re-

ella? En styrka i vårt system är att vi
noggrant följer utvecklingen så att vi
snabbt får data om förändringar. Basal
befolkningsstatistik och sjukvårdens
registertradition ger epidemiologisk
forskning goda redskap. Den senaste
folkhälsorapporten, presenterad nyli-
gen i Läkartidningen [5], visar en över-
vägande positiv bild med fortsatta höj-
ningar av medellivslängden, speciellt
för män, och förbättring av flera livs-
kvalitetsrelaterade hälsomått. Det tycks
som om Sverige befinner sig i en posi-
tiv spiral med minskning av dödlighe-
ten i hjärt–kärlsjukdom och att vi fortfa-
rande kanske har den lägsta spädbarns-
dödligheten i världen, även om man här
bör tolka data med försiktighet beroen-
de på olika klassificeringstraditioner i
jämförda länder.

Arbetslösheten har ännu inte gett ut-
slag i hälsostatistiken men den avteck-
nar sig givetvis som ett hot. På den ne-
gativa sidan framgår också av folkhäl-
sorapporten att de sociala skillnaderna i
hälsa består. Något entydigt mönster av
vilken riktning de förändras i kan inte
ses för närvarande.

Samhällsklass och hälsa
Relationen mellan samhällsklass

och hälsa framstår som en av de för Sve-
rige kanske viktigaste och också forsk-
ningsmässigt mest utmanande frågor-
na. Lägre socialgrupper har sämre hälsa
än högre i alla länder, och denna klass-
gradient tycks märkligt svår att föränd-
ra. I en nyligen publicerad europeisk
studie omfattande elva länder framstår

ett oväntat mönster: klassgradienten för
såväl mortalitet som morbididtet i Sve-
rige och Norge framstår som större än i
många andra europeiska länder [6].

De framlagda resultaten är utmanan-
de för den svenska självbilden och tän-
kandet kring vår samhällsmodell som
borde ha åstadkommit en större utjäm-
ning i hälsa. Studien är gjord med nog-
grann metodik med försök att standar-
disera den svåra socialgruppsjämförel-
sen mellan olika länder. Metod- och
tolkningsproblemen är dock påtagliga,
och den debatt som nu förs stimulerar
med säkerhet forskningen inom detta
fält. En intressant aspekt gäller just jäm-
förelsen mellan många länder i Europa,
ett resultat av den fokusering som sker
via Europeiska unionen (EU) med
kraftsamling av resurser och forskar-
grupper.

Tvärsektoriell hälsopolitik
EU har förutom forskningsstöd ett

direktorat för »public health», och ett
särskilt avsnitt i Maastrichtavtalet (arti-
kel 129), nu omformulerad i Amster-
damavtalet, beskriver vad unionen skall
göra. Grundmeningen är att medlems-
staterna skall samverka kring gemen-
samma program som ger mervärde ut-
över de nationella insatserna inom
folkhälsoområdet. Någon harmonise-
ring av sjukvårdssystemen skall inte
ske.

Många ger en positiv tolkning av det
nya Amsterdamavtalet, vilket talar om
att folkhälsoaspekter skall vägas in i be-
slut inom EUs alla områden [7]. Det
finns alltså en direkt linje till det tvär-
sektoriella hälsotänkandet, att hälsan på
befolkningsnivå framför allt påverkas
av åtgärder utanför sjukvården. Sådana
positiva tolkningar av utvecklingen
inom EU tycks gå stick i stäv med de
farhågor som finns i Sverige om en
främst negativ påverkan, bl a därför att
för folkhälsan viktiga institutioner som
alkoholmonopolet skulle falla just ge-
nom önskemålen om liberalisering
inom EU.

De ekonomiska och juridiska fälten
är EUs huvudsakliga integrations- och
harmoniseringsområden, och vi kan
vänta oss överraskningar om hälso-
aspekter verkligen på allvar börjar vä-
gas in i besluten så som Amsterdamav-
talet stadgar.

För utvecklingen av teori och praktik
kring den tvärsektoriella hälsopolitiken
bör alltså de mekanismer och samhälls-
förändringar som sätts i verket via EU
vara av största intresse. Stora förvänt-
ningar ställs inom unionen på Sverige

att driva dessa frågor politiskt och inom
forskarsamhället.

Ett bra tillfälle ges när Sverige blir
ordförandeland i EU. Som förberedelse
för detta kan man tolka den påtagligt
ökade aktivitet som nu ses i dessa frågor
inom såväl regeringskansliet som i
forskningsråd och myndigheter. De me-
dicinska och socialvetenskapliga forsk-
ningsråden förbereder tillsammans med
Folkhälsoinstitutet ett tvärvetenskap-
ligt forskningsprogram kring hälsa och
livsvillkor. Den nytillsatta regerings-
kommissionen, som just påbörjat sitt ar-
bete med hälsopolitiska mål, har ett vik-
tigt uppdrag att definiera de praktiskt
inriktade strategierna liksom ansvars-
fördelningen mellan olika samhällssek-
torer.
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