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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”


