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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. •
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”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.


