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WHO i framtiden 
– vad kan och måste göras?

När Gro Harlem Brundtland i maj i år valts till ny generaldirektör för Världshälsoorganisa-
tionen möttes hon av stående ovationer från WHOs personal i högkvarteret i Genève. Det illustre-
rar de stora förväntningar som finns att WHO under hennes ledning ska kunna rehabilitera sitt
på senare år anfrätta anseende och stärka sin ställning i det internationella hälsosamfundet.
Mycket har redan hänt. WHOs ledning har organiserats om, toppchefer har fått gå och ett
regeringsliknande »kabinett» har inrättats, bestående av tio personer, varav åtta har hämtats
utanför organisationen, och sex av de tio är kvinnor.

Läkartidningen har bett sju svenska experter, alla med erfarenhet av Världshälsoorganisatio-
nen, att ge sin syn på behovet av förändringar. Av svaren framgår att medlemsländernas engage-
mang är avgörande för vad WHO kan uträtta. Trots problemen står det klart att WHO behövs  –
om organisationen inte fanns skulle den behöva uppfinnas! WHO är även i fortsättningen bäst
lämpad att vara den vetenskapligt drivande globala organisationen, men dess arbetsuppgifter
måste klarare definieras och avgränsas. Samtidigt har nya aktörer dykt upp på världshälsosce-
nen, med Världsbanken som den kanske viktigaste, och farhågor finns att WHO riskerar reduce-
ras till en andrarangsspelare. Mer konkret föreslås att WHO ska satsa på åtgärder mot tobak,
skador och infektionssjukdomar, och vidare efterlyses ett folkhälsovetenskapligt perspektiv för att
kunna identifiera hälsans och ohälsans bestämningsfaktorer också i ett samhällsperspektiv.

Sammanställning
JAN LIND



Världshälsoorganisationen har en
klar framtida uppgift. Ty trots att globa-
liseringsbegreppet kan börja kännas
nött beskriver det väl den riktning i vil-
ken världshälsan förändras. Trots kvar-
varande ofantliga skillnader i hälsotill-
stånd mellan länder går förändringen
gradvis mot mer av gemensamma glo-
bala hälsoproblem. 

De grova måtten på det globala häl-
sotillståndet – barnaöverlevnad och me-
dellivslängd – visar otvetydigt på en po-
sitiv utveckling under de senaste årtion-
dena. Hälsotillståndet har inte bara för-
bättrats i Japan, Västeuropa och Nord-
amerika utan än mer i Latinamerika,
Kina och stora delar av övriga Asien.
Försämringar har skett i Östeuropa och
i delar av Afrika. Den tidigare tudel-
ningen av världshälsan har därvid för-
svunnit, och uppdelningen i i- och u-
länder är numera irrelevant för att be-
skriva hälsotillståndet på jorden. 

Hälften av jordens befolkning bor i
länder som befinner sig i mitten av värl-
dens hälsotillstånd. Hälsotillståndet för
den miljard människor som bor i Sveri-
ge och andra höginkomstländer utgör
en positiv avvikelse och hälsan hos de
två miljarder som bor i Afrika och
Sydasien utgör en negativ avvikelse
från genomsnittet. De övriga tre miljar-
derna bor i länder med »mittemellan-
hälsa». 

Hälsotillståndet varierar också
mycket inom många länders befolkning-
ar. Fattigdomens infektions- och under-
näringssjukdomar blandas med vällev-
nadens hjärt–kärl- och tumörsjukdomar,
och modernitetens risker. Tobak, trafik
och droger är idag hälsoproblem i alla
världens länder. Trafiken leder idag till
fler dödsfall per invånare i medelin-
komstländer än i höginkomstländer [1].
Psykiatriska sjukdomar är sakta på väg
att bli den ledande orsaken till förlorade
friska levnadsår i världen [2]. 

Således finns mer än någonsin plats
för en gemensam världhälsoorganisa-
tion. Organisatoriska problem i det för-

gångna bör inte tillåtas fördunkla fram-
tida möjligheter och utmaningar. Tre
områden framstår som särskilt angeläg-
na för WHO.

Tre viktiga områden 
1. Forskning och utveckling. Först

kommer naturligtvis uppgiften att fort-
sätta att leda forskning om samt utveck-
ling och utvärdering av interventioner-
na mot de största globala hälsoproble-
men såsom malaria, aids, jodbrist, un-
dernäring, barnaålderns sjukdomar,
tobak, trafikskador etc. WHO förblir
bäst lämpad att vara den vetenskapligt
drivande globala organisationen, me-
dan det mesta av opinionsbildning och
projektgenomförande kan lämnas åt
Unicef och andra för uppgiften mer
lämpade organisationer. 

Metodutveckling för 
mätning av hälsans variationer
2. Mäta, dokumentera och informera.

WHO måste förbättra sitt arbete med att
mäta, dokumentera och informera om
hälsans variationer och förändringar i
världen. Alltför lite metodutveckling
och initiativ har kommit från WHO
inom detta område. Mätning av barna-

dödligheten i världens fattiga länder
drivs t ex av den USA-finansierade or-
ganisationen »Demographic Health
Survey» i stället för att vara en gemen-
sam global funktion. 

WHO-organ har till och med med-
verkat i taktiska »köpslåenden» med
data om vilken sjukdom som är värst,
istället för att kritiskt granska befintliga
hälsomätningar och utveckla bättre. Det
är ett känt faktum att när en viss sjuk-
dom uppmärksammas internationellt
leder detta till att dess uppskattade fre-
kvens i världen drastiskt ökar. Oftast
sker detta på grund av att centralt place-
rade personer omdefinierar diagnoskri-
terier eller justerar upp godtyckligt upp-
skattade frekvenser. Detta leder, med-
vetet eller omedvetet, till att »deras»
sjukdom »ges» fler döda eller sjuka och
därigenom säkras fortsatta anslag till
bekämpningen. 

Detta skeende påverkar uppskatt-
ningen av den globala omfattningen av
mödradöd, malaria, tbc etc. Exempelvis
mångdubblades häromåret det uppskat-
tade antalet människor på jorden som li-
der av jodbrist när WHO beslöt att be-
trakta alla sköldkörtlar som kan palpe-
ras som struma. 

Den nyligen publicerade studien av
den globala sjukdomsbördan som WHO
bidragit till är – med alla sina brister –
emellertid ett stort steg på vägen mot en
mer sanningsenlig och objektiv mätning
av det globala hälsotillståndet [2].

Ekonomisk analys 
3. Hälsoekonomi. Ett tredje fram-

tidsområde för WHO är hälsoekonomi i
vid mening. Det har bland internatio-
nella hälsoexperter utan tvivel funnits
en ovilja mot ekonomisk metodik och
analys. Sverige är ett typiskt exempel på
detta. Lika väl som krig är för allvarligt
för att överlåtas till militärer är ekono-
mi för viktigt för att överlåtas åt ekono-
mer och banker. Ekonomisk analys av
hälsoutveckling, jämlikhet och jäm-
ställdhet samt av finansieringsformer
för hälso- och sjukvård bör bli ett kon-
centrationsområde för WHO. 

Det finns även interna ekonomiska
utmaningar. Hur finansiera löner för
dem som ska driva hälso- och sjuk-
vårdsutvecklingen i de fattigare länder-
na? Idag arbetar duktiga internationella
hälsoexperter hellre för WHO i sina
grannländer för att få ihop pengar till

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  37  •  1998 3985

Hans Rosling:

Ekonomisk analys av hälsans 
utveckling – en uppgift för WHO
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Det globala hälsotillståndet, mätt bl a
som barnaöverlevnad, har utvecklats
positivt under de senaste decennierna.
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sina barns skolavgifter än hemmavid
där lönen är en bråkdel för samma arbe-
te. För nationella experter på hälsomi-
nisterier och medicinska fakulteter är
traktamenten för fältstudier och inter-
nationella kongresser viktigare än lö-
nen för deras familjeekonomi. 

De organisatoriska problemen inom
WHO och andra FN-organisationer be-
ror i hög grad på att internationella ex-
perter från fattigare länder har mer än
20 gånger högre lön om de arbetar för
FN-organisationer än om de utför sam-

ma arbete för sitt lands regering. Enkla
lösningar saknas men rationellare for-
mer för lönesättning och resursfördel-
ning mellan nationella och internatio-
nella organisationsformer är avgörande
för framgång i det globala hälsosamar-
betet. 

Organisator isk utmaning
Expertis och kunskap finns om vad

som bör göras för att förbättra den glo-
bala hälsan. I mycket är internationellt
hälsoarbete en organisatorisk utma-

ning. De rykten som kommer ut från
WHO i Genève talar för att den nya che-
fen har antagit denna utmaning och att
kraftfulla reformer som har förutsätt-
ningar att förbättra WHO är på väg.
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Jan Holmgren: 

WHO inte längre ensam 
aktör på världshälsoscenen
I Läkartidningens inbjudan till att ge

synpunkter på WHO formulerades ett
antal frågor, som kunde vara lämpliga
att besvara. Jag har här valt att endast gå
in på en av dessa frågor, som gäller
WHOs arbetsformer och hur organisa-
tionens arbete kan bli effektivare. 

Mina kommentarer grundas på en
ganska ingående kännedom om WHO
under 20 års tid då jag som styrelseleda-
mot i Sida-Sarec och medlem i ett antal
styrelser och expertgrupper inom WHOs
olika specialprogram haft anledning att
följa verksamheten och också ta del av
organisatoriska frågor. 

Det kan i detta sammanhang nämnas
att Sida-Sarec ger bidrag i storleksord-
ningen 40 miljoner kr per år till flera av
WHOs forskningsorienterade program,
medan Sveriges grundstöd till WHO
genom Socialdepartementet var 37 mil-
joner kr för år 1997.

Fyra nyckelområden
1. WHOs roll och status. En viktig

omedelbar uppgift för den nya general-
direktören (GD) är att externt höja
WHOs nu något anfrätta anseende, och
att samtidigt också förbättra moralen
och arbetsglädjen inom organisationen.
Det gäller bl a att klart definiera och fo-
kusera (och även avgränsa) WHOs mål
och arbetsmetoder, och att i denna pro-
cess både visa ett tydligt nytänkande

och få till stånd ett positivt engagemang
hos WHOs personal för de förändringar
som planeras. 

Gro Harlem Brundtland och norska
UD har förberett hennes tillträde genom
att, ända sedan hon blev vald till GD, ha
haft ett speciellt kontor, »transition
team», i arbete i Genève, som penetre-
rat ett antal nyckelfrågor inklusive frå-
gor om förändringar i WHOs målsätt-
ning, organisation och arbetssätt. 

Detta och de signaler som utgått från
detta övergångskontor har utanför
WHO skapat respekt för den nya GDs
handlingskraft och professionalitet,
men har samtidigt skapat visst motstånd
och rädsla inom WHO för att persona-
len ska bli bortglömd eller överkörd i

förändringsprocessen och ställas inför
»färdiga lösningar» som man inte kän-
ner delaktighet i. Personalen ser säkert
positivt på förändringar men kräver att
få ta del i och påverka processen.

Spänningen mellan 
periferi–centrum
2. Regionala direktörer – potentiella

bromsklossar. WHO har en för den cen-
trala GD besvärlig organisation genom
att de sex regionkontoren i olika världs-
delar, som ska implementera Genève-
huvudkontorets program och intentio-
ner, styrs av sina egna regiondirektörer
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(RD). Dessa sitter på eget valmandat
från länderna i regionen och kan inte av-
sättas av GD. 

Traditionellt har detta skapat stora
svårigheter för WHOs GD att effektivt
kunna driva sina frågeställningar: i de
fall huvudkontorets program ogillats av
en viss RD har denne som regel med
stor suveränitet kunnat »glömma» och
till och med aktivt motverka program-
met ifråga. 

Helt klart är Gro Harlem Brundtland
väl medveten om den frustration som
regionstrukturen och de där suveräna
RD inneburit för flera av hennes före-
trädare på posten som GD. Man får hop-
pas att hennes starka personlighet och
de regelbundna »face-to-face»-konfe-
renser som hon planerar att ha per video
med regionkontorens chefer kan göra
det svårare för motspänstiga RD att,
som i vissa tidigare fall, glömma eller
blockera GDs beslut och planer.

Risk för A- och B-lag 
3. Reguljär-WHO gentemot special-

programmen.Under de senaste 30 åren
har inom eller i anslutning till WHO ett
antal specialprogram byggts upp för att
mobilisera särskilda resurser till vissa
prioriterade hälsoproblem. De viktigas-
te av dessa är för närvarande »Human
Reproduction Program» (HRP), »Trop-
ical Diseases Research Program»
(TDR) och »Global Program for Vacci-
nation» (GPV), vilka alla stöds av Sve-
rige genom Sida-Sarec. 

Allmänt anses dessa specialprogram
– som i väsentlig utsträckning eller helt
och hållet (TDR) är inriktade på forsk-
ning och utveckling av nya eller förbätt-
rade behandlingsmetoder och/eller lä-
kemedel och vacciner – hålla en hög
kvalitet och vara väsentligt effektivare
än merparten av det övriga WHO, av
mig här kallat »reguljär-WHO». 

Det finns flera skäl till att specialpro-
grammen fungerar bättre. Deras finan-
siering grundas praktiskt taget helt på
enskilda givarländers och organisatio-
ners anslag för ett eller maximalt ett par
år i taget. Detta gör att specialprogram-
men på ett helt annat sätt än reguljär-
WHOs olika avdelningar utsätts för fre-

kvent genomlysning och utvärdering. 
Specialprogrammen är vidare myc-

ket friare än övriga WHO när det gäller
att kunna anställa personal enbart efter
kompetens. På sätt och vis inrymmer
WHO därigenom ett A- och ett B-lag
med de problem och spänningar som
ofta uppstår när resultat och metoder
från specialprogrammen ska tillämpas
inom ramen för det reguljära WHO.

Utnyttja specialprogrammen 
En svår och viktig uppgift för den

nya GD blir därför att förbättra samver-
kan mellan WHOs olika delar, och att
också tillse att nya forskningsresultat,
metoder och produkter på ett effektiva-
re sätt än hittills når ut till de enskilda
länderna även på andra vägar än genom
eventuellt motspänstiga eller ineffekti-
va reguljäravdelningar och/eller region-
kontor. 

En väg som tidigare prövats för att få
till stånd en bra samverkan mellan
forskning och tillämpning har varit att
kombinera dessa ansvarsområden i ett
och samma program enligt den sk »re-
search-cum-action»-modellen. Tyvärr
har resultaten inte varit särskilt upp-
muntrande: spänningarna mellan olika
delar i programmen har kvarstått, och i
tider av ekonomiska restriktioner har
som regel forskningen fått stryka på fo-
ten eller omdefinierats/begränsats till
»problem solving activities» (jfr den
svenska sjukvårdssituationen under se-
nare år!). 

Detta leder i sin tur snart till att ve-
tenskapssamhället i såväl i- som u-län-
der förlorar förtroendet för hela pro-
grammet och sänder negativa signaler
till sina regeringar, vilket leder till ytter-
ligare minskat ekonomiskt stöd etc, en-
ligt den klassiska »onda spiralen». 

Det gäller därför för den nya GD att
finna andra och bättre former för att ef-
fektivt kunna utnyttja specialprogram-
mens styrka och fördelar för WHOs
övergripande mandat att befrämja häl-
soläget globalt.

WHO inte längre ensam aktör
4. Flera aktörer på världshälsosce-

nen.Både WHO som organisation och

enskilda program, avdelningar och
tjänstemän inom WHO har ofta retat
omvärlden genom sin »vi-vet-bäst»-
attityd. Den senare har kommit till ut-
tryck i smått som stort, allt ifrån tex val
av forskningsmetodik till stora poli-
cyfrågor som tex strategier för kontroll
av infektioner eller för födelsekontroll. 

Hos olika aktörer, även inom WHO
där flera program och företrädare för
uppfattningar känt att de på osaklig
grund »körts över» av politiskt starkare
krafter inom organisationen, har det
därför vuxit fram krafter som önskat få
till stånd mekanismer för en mera plu-
ralistisk formulering av problemområ-
den och målsättningar för världshälsan.

Ett sådant nystartat initiativ är det sk
»Global Forum for Health Research»
med uppgift att svara för en gentemot
WHO oberoende problemformulering.
Ett annat exempel är »Council on
Health Research for Development»
(COHRED),  som har till syfte att be-
främja »essential national health re-
search» i utvecklingsländerna. 

Bägge dessa initiativ har haft en be-
tydande svensk medverkan, och Sve-
rige har också givit stöd till internatio-
nella forskningscentra utanför WHO
inom t ex diarré- och vaccinområdena.
Dessa företeelser har nu gradvis kom-
mit att tolereras om än inte älskas av
WHO. 

Tar Vär ldsbanken över?
Det står också helt klart att en allt

viktigare kraft på världshälsoscenen är
Världsbanken, och det finns bland
många en oro för att såväl WHO som
andra hälsoaktörer reduceras till andra-
rangsspelare i förhållande till Världs-
banken. Det blir en viktig uppgift för
Gro Harlem Brundtland att få hela
WHO att acceptera och lära sig att ver-
ka inom den nya världshälsobilden.  

I denna sätter WHO inte ensam dag-
ordningen men kan väl och bör förbli en
viktig aktör både när det gäller problem-
formulering och verkställighet. De in-
tentioner i denna riktning som kommit
till uttryck från den nya GD är lovande,
men det är säkert en lång väg att vandra
innan hela den tunga WHO-organisa-

WHO leds nu av ett kabinett bestå-
ende av den nya generaldirektören Gro
Harlem Brundtland och nio verkstäl-
lande direktörer (executive directors),
var och en med ansvar för ett specifikt
ämnesområde eller »kluster». Dessa
kluster är (med respektive chef inom

parentes):»Social change and mental
health, with a special emphasis on age-
ing (dr Yasuhiro Suzuki, Japan);fam-
ily and health services (dr Olive Shisa-
na, Sydafrika); sustainable develop-
ment and healthy environments (Ms
Poonam Kehtrapal Singh, Indien);
new, emerging and other communi-
cable diseases, especially in the poor-
est countries (dr David Heymann,
USA); non-communicable diseases

(dr Jie Chen, Kina);evidence and in-
formation for policy (dr Julio Frenk,
Mexico); health technology, including
development, accessibility, and affor-
dability of drugs» (dr Michael
Scholtz, Tyskland); general manage-
ment of the organisation (Ms Ann
Kern, Australien);external affairs and
governing bodies» (dr Lyagoubi-
Ouahchi, Tunisien). (Lancet 1998;
352: 300;BMJ 1998; 317: 229.)

WHOs program 
samlas i nio ”kluster”
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WHOs fäder var framsynta i sin
breda definition av hälsa. Men genom
sin tyngdpunkt på medicinsk kompe-
tens och sin betoning på hälso- och
sjukvård har organisationen gjort hälsa
till en övervägande medicinsk fråga.
Begreppen hälsa (hälsostatus) respekti-
ve hälso- och sjukvård har blandats
samman. 

WHO har fortfarande en stark legiti -
mitet i medicinska frågor. Men när det
gäller analysen av bredare hälsofrågor
och hälsans bestämningsfaktorer har
WHO hamnat i bakvatten. Världsban-
ken och Unicef liksom regionala och
nationella institutioner har där skaffat
sig en mångfaldigt större kompetens.

Kan inte greppa alla frågor
WHO behöver skilja mellan sin roll

inom det breda hälsoområdet och sina
uppgifter inom det snävare hälso- och
sjukvårdsområdet. Inom det senare har
organisationen en självklar roll och
många gånger tillgång till personer med
högsta kompetens. Här kan WHO fort-
sätta och fördjupa sin verksamhet inom
centrala områden såsom sexuell och re-
produktiv hälsa, barnhälsa, tropiska
sjukdomar och läkemedelsfrågor.

Men inom det breda hälsoområdet
och de frågor som gäller hälsans be-
stämningsfaktorer – miljö, livsstil, in-
ternationell handel, samhällsekonomi
och utbildning – blir WHOs roll med
nödvändighet en annan. Ingen kan före-

ställa sig en organisation som ägnar sig
åt allting som har betydelse för männi-
skors hälsa. Men däremot skulle WHO
kunna erbjuda mätning och beskrivning
av hälsans utveckling i världen, analys
av väsentliga bakgrundsfaktorer och
hälsopolitiska jämförelser.

När det gäller omedelbara hälsode-
terminanter såsom tobak och miljögif -
ter borde WHO kunna verka i partner-
skap med andra organisationer och
institutioner för att analysera, påverka
och i sista hand förändra förutsättning-
arna för att åstadkomma en positiv
hälsoutveckling.

En privat vårdsektor
har vuxit fr am
En fråga som inte nämndes när Alma

Ata-deklarationen om primärhälsovård
antogs av världens länder 1978, men
som sedan dess blivit en av hälso- och
sjukvårdens viktigaste frågor, gäller of-
fentlig kontra privat verksamhet – »the
public/private mix». Idag domineras
sjukvårdsutbudet i många av världens
länder av privata aktörer. Men den in-
ternationella debatten liksom WHOs
organisation är fortfarande inriktad på
den offentliga sjukvården – som om
ingenting hänt de senaste tio åren.

Också här borde det finnas två helt

olika roller för en internationell hälso-
organisation: att stödja medlemsländer-
na att å ena sidan bedriva hälso- och
sjukvård i offentlig regi och å andra si-
dan utveckla nationell hälsopolitik och
tillsynen av privat verksamhet.

Hävda hälsans roll
WHO började 1948 som en organi-

sation med globala uppgifter. Men
gradvis har dess funktion som bistånds-
organ för u-länder tagit överhanden. I
denna nya roll tävlar WHO med många
andra och har dessvärre inte visat sig
särskilt effektivt i praktisk verksamhet.

Däremot finns det ingen annan orga-
nisation som kan ta över WHOs globa-
la uppgifter, såsom klassificering av
sjukdomar och epidemirapportering.
Om inte WHO fanns skulle organisatio-
nen behöva uppfinnas!

Grunden för WHOs verksamhet bör
därför vara dess globala, för alla värl-
dens länder gemensamma uppgifter.
Hit hör också ett internationellt ledar-
skap för att hävda hälsans roll i utveck-
lingen, och nödvändigheten av att mins-
ka olikheterna i hälsa mellan länder och
mellan människor. På denna bas kan
man också bygga en biståndsverksam-
het till de länder som har stora behov
men små egna resurser. •

Bo Stenson:

WHO måste begränsa sin roll
– kan inte ägna sig åt allt

Författare
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pol mag, Master of Public Health,
har sedan 1975 arbetat med WHO-
frågor, först inom Sida och senare
som konsult inom avdelningen för
internationell hälso- och sjukvårds-
forskning, IHCAR, vid Karolinska 
institutet. Han har medverat i ett an
tal utvärderingar av det svenska bi-
ståendet till WHO, var en av konsul-
terna i det s k svenska WHO-projek-
tet 1995–1997 och deltog som inter-
nationell konsult i den av London
School of Hygiene and Tropical
Medicine organiserade studien av
WHOs verksamhet på landnivå
1996–1997.

”Brundtland kom in som en tornado”

Gro Harlem Brundtland kom in
som en tornado i en organisation som
förlorat sina visioner och de anställda
sin motivation. Företagskulturen var
hemlighetsfull, ogenomskinlig och
präglad av fruktan. Så beskriver Ri-
chard Smith, chefredaktör för British
Medical Journal, vaktombytet i WHO.

För att bryta med det gamla har
Brundtland till WHOs 3500 anställda
världen över spridit »Fourteen Points
for Working Together», där hon beto-
nar vikten av lagarbete och samarbete.

Externt prioriteras två målsätt-
ningar. Den ena är att utrota malarian,
»Roll Back Malaria». Kanske orealis-
tiskt och ouppnåeligt enligt vissa, men
Brundtland framhåller att det är ett

program på lång sikt, minst 10–20 år.
Fokus är inriktat på Afrika, och Gro
Harlem Brundtland räknar med sam-
arbete med Världsbanken, i denna och
andra frågor, under förutsättning att
den ömsesidiga respekten finns. Det
andra området är tobaken. Exempelvis
beräknas 50 miljoner av dagens unga i
Kina att dö av tobaksbruk.

I WHOs budget har redan vissa om-
dispositioner gjorts, fler följer. Resur-
ser ska omdirigeras till Afrika och Eu-
roparegionen. För att underlätta för-
ändringsarbetet har Rockefeller-stif-
telsen anslagit 2,5 miljoner US-dollar
till externa experter. Dessutom har
Brundtland uppmanat 20–30 länder att
anslå medel till en förnyelsefond.
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Bo Stenson och jag har under många
år samarbetat kring WHO-frågor och
har ett likartat synsätt på dessa. Jag har
fått ta del av hans inlägg och vill först
instämma i detta. Jag kan därför i det
följande ta upp andra aspekter.

FN-systemet bygger på samarbete
mellan regeringar. Dessa förutsätts att
tillsammans representera »We, the 
peoples…». Men demokratiskt valda
regeringar har länge varit i minoritet.
Under WHOs 50 år har antalet med-
lemsländer ökat från 56 till 191. Antalet
intressegrupper i länderna och interna-
tionellt har vuxit enormt. Sektorise-
ringen har ökat och antalet FN-organ
med hälsointressen har flerdubblats. 

Medlemsländerna avgör
En föränderlig värld kräver ett dyna-

miskt WHO. Endast medlemsländerna
tillsammans kan åstadkomma detta,
men öppenhet och villighet från WHOs
sekretariat att reformera sig måste ock-
så finnas. En visionär ledare, tydlig och
konsekvent i tal och skrift och inbjudan-
de till samarbete, har en avgörande roll.

Jag tror på WHO. Jag tror också att
WHO behöver förändras och stärkas.
Liksom i fallet FN har reformering av
WHO strandat på bristande vilja framför
allt från »ägarna», dvs medlemsländer-
na. Beslutsformer och finansiering mås-
te ses över, och personalpolitiken ändras.

WHO och forskningen
Först 1959 fick WHO ett forsknings-

råd som rapporterar till generaldirektö-
ren. Så sent som 1986 ändrades rådets

namn till »Advisory Committee on 
Health Research» efter att tidigare ha
varit exklusivt biomedicinskt. Varken
WHOs styrelse (Executive Board; EB)
eller världshälsoförsamlingen (World
Health Assembly; WHA) har ansvar för
eller är beroende av kommitténs förslag.

WHOs struktur är föråldrad. Konti-
nuerlig utveckling av kunskapsbasen
måste byggas in. Forskning kan inte de-
legeras till särskilda program. WHO be-
höver nu genomsyras av ett system av
hälsoforskning. Val av hälsopolicy och
reformer i hälsosektorn måste baseras
på analys av erfarenhet från olika län-
der. Hälsoministrar och regeringar mås-
te göras ansvariga för och skyldiga att
rapportera till WHO. Sådana skyldighe-
ter finns redan inskrivna i konstitutio-
nen men negligeras oftast.

Rättigheter och skyldigheter
Alltför många länder fokuserar på

sina rättigheter gentemot WHO. Ut-
vecklingsländerna vill ha bistånd och
har i många fall ännu inte förstått värdet
av det gemensamma arbetet – WHOs
globala verksamhet. 

Argumenten för att behålla sin bit av
kakan förs i de regionala kommittéerna,
medan dessa länders kapacitet och
kompetens är alltför svag att aktivt del-
ta i styrorganen EB och WHA. Många
industriländer förbereder sig däremot
grundligt inför de senare och dominerar
trots att de är i minoritet. Stora vinster i
WHOs effektivitet kan vinnas genom
ett reformerat styrsystem som ger alla
samma möjligheter.

Frivillig organisationernas
erfarenheter utnyttjas inte
WHO har inte ansträngt sig för att

finna nya former för samarbete med det
civila samhället. Frivillig a organisatio-
ner får »lyssna» på debatten men deras
stora erfarenhet av hälsoarbete – både
lokalt, regionalt och globalt – varken
används eller stöds. 

Det har funnits förslag om ett tre-
kammar-FN, där första kammaren (re-
geringar) och andra kammaren (företag
m fl) skulle vara ansvariga inför den tre-
dje, folkets, kammare (tex frivillig a or-
ganisationer). En modifierad form av
detta behövs. Eftersom hälsofrågor är
en angelägenhet för så många borde
WHO kunna ta ledningen genom att ut-

vecklas till ett sådant demokratiskt FN-
organ.

WHO behöver vakna på många om-
råden. Globaliseringen av ekonomi och
handel är på gott och ont. I det nya orga-
net WTO – World Trade Organization –
fattar i-länderna beslut som har stora ef-
fekter på hälsan, tex om läkemedel, to-
bak och hälso- och sjukvårdstjänster.
WHO har ännu inte ens fått observa-
törsroll vid WTO.

Sveriges engagemang
har urholka ts
Sverige har varit ett engagerat med-

lemsland under WHOs 50 år. Vi har
också under decennier gett stora extra
ekonomiska bidrag. Vi har i hög grad,
liksom en del andra länder, medverkat
till att skapa särskilda forskningspro-
gram med egna, ofta effektiva styror-
gan. Svenska forskare och administra-
törer har bidragit. 

Programmens budget är nu lika stor
som den reguljära. Konsekvensen är att
WHA, EB och generaldirektören en-
dast kontrollerar hälften av WHOs bud-
get. Det bör också framhållas, som ett
tecken på medlemsländernas bristande
vilja att ha ett effektivt samarbetsorgan,
att t ex år 1995 endast 56 procent av
medlemsavgifterna hade inbetalats vid
slutet av året. Det är väl känt att i syn-
nerhet USA brustit i detta avseende.

Sverige har ofta talat för u-länderna.
Svagare ekonomisk bas, prioritet för
EU-samarbete och synliga sprickor
mellan olika regeringsdepartement gör
dock att Sverige nu håller på att urholka
sin ställning i det internationella hälso-
samarbetet. Global hälsopolicy står inte
högt på den inrikespolitiska agendan
under ett valår.

Trots att det existerar ett samarbete
över institutionsgränser som förbere-
delse för EB och WHA är stora delar av
det svenska hälsosamhället ovetande
om den internationella diskussionen,
och Sveriges agerande saknar därför en
demokratisk bas. Varken vår rapporte-
ring till WHO eller vår spridning av in-
formation från WHO har den standard
som den borde ha.

Ett WHO i tiden
»Politik är att vilja» respektive »Att

vilja gå vidare» är titeln på två av Olof
Palmes böcker. Sveriges agerande på

Författare
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medicine doktor, professor emeritus
i internationell hälso- och sjuk-
vårdsforskning vid IHCAR, Karo-
linska institutet. Professor i pedia-
trik i Addis Abeba i Etiopien i bör-
jan av 1970-talet, och chef för möd-
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Göran Sterky:

Det svenska hälsosamhället
otillräckligt informerat om WHO
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Förtroendet för WHO måste åter-
upprättas eftersom grundtanken bakom
WHO är riktig. Därför bör man priori-
tera några konkreta, globala hälsopro-
blem och fortlöpande mäta resultaten.
På det sättet kan man tydliggöra vilken
nytta WHO kan göra på alla plan. Paral-
lellt med detta måste organisationen bli
föremål för rekonstruktion och effekti-
visering. Successivt kan man sedan
ägna mer resurser åt mer långsiktiga
frågeställningar. 

Intensifiera arbetet mot tobaken
De områden som jag anser att man

bör prioritera nu är:
1. Tobaksbruket.Tobaksbruket är ett

av de största folkhälsoproblemen i vår
tid och en globalt växande epidemi.
Varje år möter nu 3,5 miljoner männi-
skor i världen en för tidig död på grund
av sitt tobaksbruk. Det är fler än vad
Världshälsoorganisationens tidigare
prognoser indikerat. År 1990 svarade
rökningen i i-länderna för 24 procent av
alla dödsfall bland män och för 7 pro-
cent av alla dödsfall bland kvinnor. 

WHOs prognoser tyder på att rök-
ningen långsamt minskar i i-länderna.
Samtidigt ökar den kraftigt i Central-
och Östeuropa och i Tredje världen. Om
nuvarande trend består kommer toba-
ken år 2025 att orsaka 10 miljoner döds-
fall per år i världen, varav 7 miljoner i
utvecklingsländerna.

WHO arbetar med att utforma en in-
ternationell konvention om arbetet mot
tobaken. Den syftar till att få världens
regeringar att samarbeta bättre i det in-
ternationella tobaksarbetet och att un-
danröja de problem med frihandelsprin-
ciper och dylikt som för närvarande
ställer till problem när det t ex gäller att

stoppa den internationella smugglingen
eller de transnationella tobaksföreta-
gens globala marknadsföring.

Detta arbete måste intensifieras och
få tillräckligt ekonomiskt stöd från
medlemsländerna. Det räcker inte med
vackra ord, nu behövs motiverade män-
niskor och pengar för att vända utveck-
lingen rätt. Att förebygga tobaksbruk är
också att förebygga annat missbruk.
Narkotikamissbrukare har ju som regel
startat sin missbrukarkarriär genom att
använda tobak.

Skador – ett globalt problem
2. Skador. Olycksfallsskador utgör

ett globalt folkhälsoproblem med om-
kring 3 miljoner döda per år. Någon siff-
ra på hur många människor som avlider
på grund av våld har jag inte, och någon
säker siffra finns nog inte heller efter-
som mycket av det våld som utövas mot
kvinnor, barn och äldre i hemmet aldrig
når de statistiska tabellerna. Inte heller
det våld som utövas mot homosexuella
och andra grupper i samhället som är fö-
remål för intolerans och diskriminering
har vi några exakta siffror på. Vi ser nog
bara toppen på isberget.

I WHOs målsättning »Hälsa för
alla» ingår att minska antalet dödsfall
till följd av skador med 25 procent till år
2000. Det ska åstadkommas genom att
utveckla det lokala skadeförebyggande
arbetet, att utvidga det tvärsektoriella
arbetet på alla nivåer, att öka medveten-

heten hos befolkningen om skaderisker
och skademiljöer, att minska olycks-
fallsskadorna i befolkningen med sär-
skild inriktning på vissa riskgrupper
och riskmiljöer samt att öka kunskapen
om vad som görs och behöver göras för
att minska våldsrelaterade skador.

I likhet med vad som gäller för tobak
anser jag att kampen mot skador bör ges
global status och att WHO får såväl
ekonomiskt som personellt stöd för att
driva detta program. WHO måste ha an-
svar för att de FN-konventioner som rör
skador och våld, och som de flesta av
världens länder ställt sig bakom, för-
verkligas. 

Som exempel vill jag nämna FNs ge-
neralförsamlings antagande år 1993 av
en deklaration om våld mot kvinnor,

Författare
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leg läkare, adjungerad professor i lä-
kemedelsepidemiologi vid Karo-
linska institutet 1986, generaldirek-
tör för Socialstyrelsen, medicinsk
chef vid Apoteksbolaget AB och se-
dan 1988 riksdagsledamot (fp).
Medlem av WHOs styrelse 1987–
1988, och expert och konsult för
WHO under 1965–1988 i frågor rö-
rande rationell läkemedelsanvänd-
ning, familjeplanering, kvalitetssäk-
ring mfl hälso- och sjukvårdsfrågor. 

den globala hälsopolicyarenan borde 

kunna spegla dessa ord. Solidaritet,
jämlikhet och jämställdhet behöver för
lång tid framöver proaktiva talesmän
och konkret stöd.

Hälsa och hälsosektorn har genom
sin nimus av opolitiskt ämne och det
otvetydiga globala beroendet stora för-
utsättningar att spela en ledande roll i
internationellt samarbete. Ett reforme-
rat WHO kan inspirera till FN-refor-
mer. Ett WHO i tiden kan hjälpa till att
förverkliga drömmen om en god hälsa

Barbro Westerholm:

Prioritera insatser mot tobak, 
skador och infektionssjukdomar
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O Arbetet mot tobaken
är ett prioriterat område
för WHO.
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och beslutet år 1994 i FNs kommission
för de mänskliga rättigheterna att till -
sätta en särskild rapportör för frågor
som rör våld mot kvinnor.

Tuberkulos  hot  mot kvinnor
3. Kampen mot infektionssjukdo-

marna. WHO var ju framgångsrikt när
det gällde utrotningen av smittkoppor,
och man är på väg när det gäller polio,
mässling mfl sjukdomar. Tuberkulosen
är ett särskilt viktigt kapitel. 1997 dog
1,2 miljoner yngre kvinnor i tuberkulos,
vilket innebär att sjukdomen nu är den
främsta dödsorsaken bland kvinnor un-
der 45 år. 

Målet måste vara att dessa sjukdo-
mar utrotas. När det gäller infektionsbe-
kämpning är det inte bara vaccinationer
och läkemedel som är viktiga vapen.
Tillgången till rent vatten och bra föda
är avgörande för utvecklingen. Infek-
tionsbekämpningen är således en tvär-
sektoriell fråga på alla plan – från det in-
ternationella till det lokala.

HIV utgör ett särskilt allvarligt pro-
blem eftersom vi ännu inte har vare sig
botemedel eller vaccin. Till detta kom-
mer att tuberkulosen fått spridning just
bland HIV-smittade och narkomaner. 

Kampen mot HIV
Kampen mot HIV är nära kopplad

till två andra frågor som jag också vill
sätta högt på WHOs lista:

• Att förverkliga FNs fjärde kvinno-
konferens handlingsplan när det gäller
kvinnors och flickors hälsa, vilket inbe-
griper också sexuell hälsa, kvinnors rätt
att utöva sina reproduktiva rättigheter
samt avskaffandet av tvingande lagar
och praxis. Med bra sex- och samlev-
nadsprogram kan man inte bara förebyg-
ga oönskade graviditeter och illegala
aborter utan också spridningen av HIV.

• Bekämpning av missbruk av narko-
tika och andra droger. HIV sprids ju
framför allt genom oförsiktiga sexuella
kontakter och genom intravenöst miss-
bruk. Om båda dessa vägar stängs ge-
nom förebyggande insatser har vi kom-
mit långt i kampen mot denna dödliga
infektion.

Kvinnor s jämställdhet
Ytterligare ett område som jag skul-

le vilja framhålla är det jämställdhetsar-
bete som den tidigare generaldirektören
Halfdan Mahler initierade och som jag
fick förmånen att leda men som tog
andra vägar när vi båda lämnat organi-
sationen. Kvinnor står för merparten av
hälso- och sjukvården i världen. Deras
erfarenhet och kunskap måste tas tillva-
ra på alla nivåer, lokalt, nationellt, re-
gionalt och globalt, inom WHO. Det
måste också ta sig uttryck i att kvinnor
och män blir jämställt representerade på
WHOs ledande poster och organ. •

Göran Dahlgren: 

Bevaka folkhälsans 
intressen i en tid 
av ökande globalisering 
Fråga 1. Vilka tre områden tycker

Du att WHO borde ägna mer tid åt med
tanke på det globala hälsoläget?

WHO bör ge högre prioritet åt föl-
jande tre huvudområden:

1. Hälsofrämjande 
utvecklingsstrategier
WHO bör inom FN-systemet vara

det fackorgan som kan konkretisera hur
man kan och bör integrera hälsopolitis-
ka mål och insatser i olika typer av in-
ternationella och nationella utvecklings-
strategier. Detta kräver ökad folkhälso-
vetenskaplig kompetens inom WHO
med inriktning mot att identifiera och
påverka hälsans och ohälsans bestäm-
ningsfaktorer också i ett samhälls-
perspektiv. 

Aktuella frågor i detta folkhälsopoli-
tiska perspektiv är bl a att aktivt försöka
bidra till:

att bromsa och på sikt vända den ka-
tastrofalt negativa hälsoutvecklingen i
länder somRyssland där medellivs-
längden bland män minskat med 5 år
under 1990-talet;

att i tider av ökad marknadsorien-
tering vidareutveckla den positiva
hälsoutvecklingen i länder som Kina

och Vietnam, där befolkningen har en
medellivslängd som är 8 respektive 11
år längre än vad som är vanligt i länder
på deras ekonomiska utvecklingsnivå;

att tydliggöra om och hur den typ av
ekonomiska strukturanpassningspro-
gram som förordas av Internationella
valutafonden (IMF) och Världsbanken
kan leda till en förbättring snarare än,
som i dag, en sannolik försämring av re-
surssvaga gruppers hälsa.

En naturlig utgångspunkt för detta
policyinriktade arbete bör vara att de
ekonomiska strategierna skall leda till
en positiv och hållbar utveckling i såväl
miljö- som folkhälsoperspektiv.

WHOs nya generaldirektör Gro Har-
lem Brundtland bör med sina tidigare
erfarenheter när det gäller att främja en
från miljösynpunkt hållbar utveckling
ha ovanligt goda förutsättningar för att
leda detta utvecklingsarbete.

2. Specifika folkhälsostrategier
Generellt sett finns det en starkare

tradition av och effektivare metoder för
att förebygga smittsamma sjukdomar
än icke smittsamma sjukdomar. Samti-
digt präglas utvecklingen i många u-
länder av en dubbel sjukdomsbörda –
både av infektionssjukdomar och av
cancer, hjärt–kärl-sjukdomar och ska-
dor.

Mot denna bakgrund finns det
särskilda skäl för WHO att prioritera in-
satser mot:

• Tobak. I ett globalt perspektiv ökar
den tobaksrelaterade ohälsan mycket
kraftigt och kommer under nästa år-
tionde att utgöra en större sjukdoms-
börda än t ex diarrésjukdomar och HIV.
WHO har också en unik position att sti-
mulera och stödja nationella och inter-
nationella initiativ för att begränsa to-
baksindustrins möjligheter att främja
rökning.

• Skador. Det finns starka skäl för
WHO att ge mycket hög prioritet åt det
skadeförebyggande arbetet, speciellt i
länder som befinner sig i en tidig in-
dustrialiseringsfas med farliga arbets-
miljöer och dramatiskt ökande trafik-
olyckor. Kostnadseffektiva metoder
finns för att minska risken för skador i
trafik-, hem- och arbetsmiljö.Särskild
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uppmärksamhet bör även ägnas vålds-
relaterade skador och självmord.

WHO bör givetvis även fortsätt-
ningsvis ge hög prioritet åt insatser mot
t ex malaria, TBC och sexuellt överför-
da sjukdomar/HIV samt vidareutveckla
sitt stöd för att minska mödra- och späd-
barnsdödligheten.

3. God vård på lika villk or
Under de senaste 10–15 åren har – i

ett internationellt perspektiv – Världs-
banken helt dominerat utvecklingen be-
träffande olika typer av hälso- och sjuk-
vårdsreformer. Detta har ofta inneburit
ökad privatisering av såväl vårdutbud
som finansiering, utan ingående analy-
ser av hur dessa reformer påverkar re-
surssvaga gruppers tillgång till vård och
rehabilitering.

Ökad kompetens inom WHO när det
gäller sjukvårdens styrsystem och fi-
nansiering skulle öka förutsättningarna
för att bistå länder som – inom givna fi-
nansiella ramar – söker utveckla en god
vård med hög ekonomisk, »sociokultu-
rell» och geografisk tillgänglighet (dvs
vård på lika villkor oberoende av ålder,
kön, etnisk och ekonomisk bakgrund
samt bostadsort).

Med hänsyn till att vissa med-
lemsländer endast kan avsätta 5 US-
dollar per år och capita för hälso- och
sjukvård, medan andra kan avsätta
1 000 US-dollar per år och capita, bör
WHO i ökad utsträckning också arbeta
med s k appropriate technologies för
olika ekonomiska utvecklingsnivåer
inom såväl primär- som sjukhusanslu-
ten vård. 

Gör hälsokonsekvensanalyser
Fråga 2. Finns det andra organisa-

tioner som kan åstadkomma motsva-
rande resultat?

I ett globalt perspektiv är fattigdom
den i särklass största hälsorisken. Kam-
pen mot fattigdom förutsätter en mobi-
lisering i ett brett folkligt och tvärsekto-
riellt perspektiv. Samtidigt präglas vår
tid i allt högre grad av en globalisering
och marknadsorientering som ofta – åt-
minstone på kort och medellång sikt –
missgynnar ekonomiskt resurssvaga
grupper. 

Det är också i detta perspektiv helt
klart att fattigdomsrelaterade sjukdo-
mar i högre grad påverkas av beslut
inom IMF än inom WHO. Världshälso-
organisationen har dock ett särskilt an-
svar att stödja och stimulera andra or-
gan, tex inom FN-systemet, att inom ra-
men för sitt ansvarsområde beakta posi-
tiva och negativa effekter av olika beslut
och insatser på olikabefolkningsgrup-
pers hälsa. 

WHO bör mot denna bakgrund och i
nära samarbete med berörda fackorgan
utveckla olika typer av hälsokonse-

kvensanalyser som – liksom motsva-
rande analyser av miljöeffekter – bör fö-
regå alla beslut av betydelse ur ett folk-
hälsoperspektiv.

WHO viktig 
också för Europa 
Fråga 3. Är WHO enbart en angelä-

genhet för utvecklingsländerna?
Absolut inte. WHOs Europakontor

har varit – och är fortfarande – av stor
betydelse även för t ex den svenska
folkhälso- och sjukvårdspolitiken. De
hälsopolitiska mål för Europaregionen
som antogs i början av 1980-talet har
t ex i hög grad inspirerat och stimulerat
både enskilda landsting och utveck-
lingsinsatser på nationell nivå (t ex
HS90-utredningen och Nationella folk-
hälsokommittén). 

WHOs arbete inom tobak- och alko-
holområdet har också varit av betydelse
för svenskt vidkommande liksom de
professionella insatser och nätverk som
WHO-Euro initierat beträffande t ex
hälsopolitiska jämlikhetsstrategier och
analys av olika sjukvårdsreformer. Be-
aktar man de mycket begränsade finan-
siella och personella resurser som
WHO haft för detta arbete framstår det
även som mycket kostnadseffektivt.

Behovet av ett WHO-Euro torde i
framtiden snarare öka än minska med
tanke på dels den mycket negativa
hälsoutvecklingen i Östeuropa, dels

hälsofrågornas ökade internationalise-
ring, bl a genom EU. Sverige behöver
ett internationellt fackorgan inom bl a
folkhälsoområdet som utifrån ett hälso-
perspektiv kan bedöma effekterna av
t ex EUs årliga miljardsubventioner till
tobaksodling och ökad fettkonsumtion.

Färre »livstidsanställda»
Fråga 4. Vilka synpunkter kan läg-

gas på WHOs arbetsformer?
Av de många förändringar som krävs

för att öka WHOs effektivitet är kanske
den viktigaste att höja organisationens
professionella kompetens genom att
öka andelen experter som arbetar på
2–3-årskontrakt och minska andelen
»livstidsanställda». Samtidigt bör kva-
lif icerad erfarenhet från expertens hem-
land speciellt beaktas. I dag finns alltför
många internationella experter som be-
traktas som experter endast utanför det
egna landets gränser.

Fråga 5. I Sverige finns ett 30-tal
WHO Collaborating Centres – utnyttjas
de till fullo?

Det finns en stor outnyttjad potential
när det gäller att effektivt utnyttja
många – kanske flertalet – av de collab-
orating centres som i dag finns i Sveri-
ge. Problemet är dock att det ofta saknas
ekonomiska resurser eftersom »utnäm-
ningen» till WHO-center sällan åtföljs
av några »friska pengar» från vare sig
WHO eller svenska finansiärer. •

Fattigdom är den i
särklass största
hälsorisken. En

uppgift för WHO bör
vara att i samarbete
med t ex andra FN-

organ ta fram
hälsokonskevens-

analyser, som
beskriver positiva

och negativa
effekter av olika

beslut på olika
befolkningsgruppers

hälsa.

F
O

T
O

:W
H

O



LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  37  •  1998 3995

»WHO Special Programme of Re-
search, Development and Research
Training in Human Reproduction»
startade sin verksamhet 1970. Sverige,
och särskilt professorerna Sune Bergs-
tröm, Egon Dicsfalusy och Ulf Borell,
liksom biståndsmyndigheten Sida,
spelade en avgörande roll därvidlag.
Redan från början skapades ett nätverk
av centra i olika delar av världen för att
snabbt och effektivt kunna testa nya
preventiv- och abortmetoder. 

Human reproduktion
Ett av dessa centra var det i Stock-

holm, som omfattade kvinnokliniken
och enheten för reproduktionsendokri-
nologi vid Karolinska sjukhuset. Un-
der de första åren, när grundforskning
också var ett prioriterat område, ingick
även institutionen för medicinsk kemi
vid Karolinska institutet. Programmet
är uppbyggt med ett antal expertgrup-
per (Task Forces), med olika forsk-
ningsinriktning, t ex barnlöshet, man-
liga preventivmetoder, hormonell kon-
traception, intrauterina preventivme-
del, abortmetoder och preventivme-
dels säkerhet. 

Genom åren har centret i Stock-
holm haft en rad representanter i dessa
olika expertgrupper. Grupperna be-
stämmer forskningsmål och strategier
för att nå dit. Programmets »styrelse»
granskar, godkänner och prioriterar
den vetenskapliga verksamheten. Er-
farna forskare, som arbetar heltid inom
programmet, svarar för att projekten
genomförs. 

WHO-centrets betydelse är helt be-
roende av det engagemang som cen-
trets forskare vill satsa på programmet.
För Stockholms del har ett nära och
omfattande samarbete med Genève
alltid haft hög prioritet. Det har inne-
burit både omfattande grundforskning,
kliniskt utvecklingsarbete och pröv-
ning av nya preventiv- och abortmeto-
der. 

Ett exempel är utvecklingen av nya

bestämningsmetoder för olika kontra-
ceptiva substanser, vilka möjliggjort
farmako-kinetiska studier, utveckling
av prostaglandiner som abortmedel,
vaginala ringar och långverkande hor-
monell kontraception i injektionsform. 

Medel för medicinsk abort
För att illustrera samarbetet inom

programmet vill jag ge ett exempel. I
början av 1980-talet hade Roussel
Uclaf, Paris, Frankrike, tagit fram ett
antiprogesteron, mifepriston. Profes-
sor E Baulieu och medarbetare hade
visat att det var möjligt att använda mi-
fepri-ston som abortmedel. Centret i
Szeged, Ungern, och det i Stockholm
gjorde på WHOs uppdrag 1984 den
första mer omfattande kliniska utvär-
deringen. Resultatet var en besvikelse;
endast cirka 60 procent av patienterna
aborterade. 

Genom programmets försorg fick
Stockholms WHO-center tillgång till
substansen och kunde med finansiellt
stöd visa hur mifepriston påverkade
uterus kontraktilitet, att mifepriston
ökade uterus känslighet för olika pros-
taglandinanaloger och att en kombina-
tion av mifepriston och prostaglandin
var en mycket effektiv abortmetod.
Programmet har sedan utvärderat me-
toden i sitt kliniska nätverk, och idag är
medicinsk abort ett attraktivt alternativ
till vakuumaspiration för avbrytande av
tidig graviditet, bland annat i Sverige.

WHO-arbetet meriterande
Samarbetet med WHO, inte minst

kontakterna med programmets expert-
grupper, har haft mycket stor betydel-
se. Samarbetet har varit ömsesidigt be-
fruktande. Vi har kunnat ge idéer om
forskningsprogrammets utformning,
men har också haft möjligheter att dis-
kutera nya forskningsprojekt och få
möjlighet att genomföra desamma. 

Tre nuvarande professorer i obstet-
rik och gynekologi har i sin vetenskap-
liga meritering haft stor nytta av sam-
arbetet med WHO, och ett stort antal
forskare med anknytning till WHO-
centret har disputerat på forsknings-
projekt som helt eller delvis bekostats
av WHO.

Att jag ägnat så stort utrymme åt att
beskriva samarbetet mellan WHO och
vårt center på Karolinska sjukhuset be-
ror på att jag uppfattar det som relativt

unikt. Det betyder inte att programmet
saknat internationell betydelse. Ut-
vecklingen av nya preventiv- och
abortmetoder är ett känsligt område
från både politisk, social och religiös
synpunkt. Tack vare sin ställning och
sitt nätverk av kliniska centra i både ut-
vecklade och utvecklingsländer har
WHO-programmet på ett unikt sätt
kunnat sprida objektiv kunskap om
och erfarenhet av att använda nya pre-
ventivmedel. 

Programmet har också inneburit att
man främst i centra i utvecklingslän-
derna kunnat bygga upp en vetenskap-
lig kompetens, som i många fall haft
stort inflytande på ländernas familje-
planeringsprogram. De möten som
programmet ordnar i samband med
multicenterprojekt ger också forskare
från olika delar av världen möjlighet att
mötas och diskutera olika aspekter på
forskningsprojekt med utgångspunkt i
varje lands speciella förhållanden.

Sambandet venös trombos 
och kombinerade p-piller
De forskningsresultat som WHO-

programmet »Human reproduktion»
ger publiceras på sedvanligt sätt i inter-
nationella tidskrifter, och har på många
sätt påverkat våra behandlings- och
vårdrutiner. Ett exempel är program-
mets utvärdering av principerna för ut-
redning och behandling av barnlöshet.
Utvärderingen byggde på en stor mul-
ticenterundersökning, som gav möjlig-
het att granska nyttan av olika under-
sökningar och behandlingar. 

Ett annat mer närliggande exempel
är den multicenterundersökning om
sambandet mellan venös trombos och
kombinerade p-piller av olika typer
som programmet genomfört, och som
verkligen fick global uppmärksamhet
och stort inflytande på de principer vi
tillämpar vid förskrivningen av dessa
medel.

Det känns, slutligen, något förmätet
att ha synpunkter på och prioritera mel-
lan olika områden som WHO borde äg-
na sig åt med tanke på det globala häl-
soläget. Rent generellt bör det vara om-
råden där WHOs världsomspännande
organisation är en förutsättning. Dit hör
utan tvekan de allvarliga infektions-
sjukdomarna såsom malaria och aids,
men också mödrahälsovård och famil-
jeplanering i vid bemärkelse. Det har
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