
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  37  •  1998 3993

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.
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