
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
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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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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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