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Förutsättningen för att reformera
hälsosektorn i Uganda har främst varit
regeringens beslut att decentralisera
den offentliga sektorn. Hälsosektorn
har i distrikten tagit en ledande roll för
att förbättra sina administrativa rutiner
och ledningskapacitet. Formell ledning
och kontroll av resurser låg tidigare på
de centrala ministerierna. 

Sverige stödjer, tillsammans med
bl a Världsbanken, decentraliserings-
processen genom att bygga upp led-
ningskapacitet och administrativ kun-
skap i distrikten och assistera det cent-
rala ministeriet i dess nya roll. Under
1990-talet har det svenska biståndet till
Uganda uppgått till i genomsnitt 160
miljoner kronor per år, därav en femte-
del till hälsosektorn [pers medd, Sveri-
ges ambassad, Kampala]. 

Outbildade sjukvårdsbiträden
stommen i hälsosektorn
Uganda är till ytan ungefär hälften så

stort som Sverige med en befolkning på
ca 20 miljoner. Totalt finns ca 800 läka-
re, varav de flesta är verksamma runt
huvudstaden Kampala och i de större
städerna. Även antalet sjuksköterskor är
mycket lågt, totalt 2 800, vilket även in-
nefattar barnmorskor och undersköters-
kor.

Liksom i andra länder i Afrika har
man utvecklat en yrkesgrupp, »clinical
officers», som i utbildningsnivå ligger
mellan läkare och sjuksköterskor, men
som främst är terapiinriktade. Stommen
i Ugandas hälsosektor utgörs av sjuk-

vårdsbiträden, som i de flesta fall saknar
adekvat utbildning.

Sjukvården i spillror
efter krig och social oro
Uganda hade vid och under åren när-

mast efter självständigheten 1962 rykte
om sig att ha den bästa sjukvården i
Östafrika. Man bör dock hålla i minnet
att denna sjukvård från början främst
var uppbyggd för att betjäna de brittis-
ka kolonialtjänstemännen, och den var
därför koncentrerad till städerna. På
landsbygden sörjde missionssjukhus
för sjukvården. Dessa var få och otill-
räckliga. Efter ett par decennier av soci-
al oro och krig låg sjukvården vid mit-
ten av 1980-talet i ruiner. 

Ett problem i utvecklingen av hälso-
sektorn i Uganda är att många distrikt
fortfarande är utsatta för krigshandling-
ar som inte sällan drabbar sjukvårdsin-
rättningar. 

Ett annat stort problem är den regio-
nala obalansen av sjukvårdsinrättning-
ar. Sjukvårdens täckningsgrad, om man
använder fem kilometers gångavstånd
från en sjukvårdsinrättning som mått,
varierar mellan 9 och 100 procent [1].
Ett tredje problem är bristen på kvalifi-
cerad personal. 

Distrikten ansvarar numera
för hälso- och sjukvården
Under kriget på 1980-talet bildades

s k Resistance Councils av befrielserö-
relsen på olika nivåer i de befriade om-
rådena. Medlemmarna utsågs genom
direkta val, och dessa organ kom att ut-
göra stommen i den nya statsförvaltning
som president Museveni byggde upp.
En av de viktigaste nivåerna i den nya
statsstrukturen var distriktet, som gavs
ansvaret för social service, inklusive
hälso- och sjukvård. Distrikten har un-
der 1990-talet fått sina egna budgetar
med befogenheter att omprioritera re-
surser mellan olika områden. Dock
finns det vissa öronmärkta anslag som
inte kan omallokeras.

Ett annat steg i decentraliseringspro-
cessen har varit att överföra ansvaret för
personalen på vårdcentraler och sjuk-
hus från hälsoministeriet till distrikten.
Detta innebär att distrikten nu har möj-
lighet att anställa och avskeda sjuk-
vårdspersonal beroende på de resurser

de har till sitt förfogande. Fortfarande
har hälsoministeriet ansvaret för tolv re-
gionala och två nationella sjukhus, men
man planerar en »avknoppning», som
sannolikt kommer att ske genom att
man skapar styrelser efter brittiskt
mönster med ansvar för ledningen av
respektive institution.

Centrala hälsoministeriet
utfärdar riktlinjerna
Det centrala hälsoministeriet har inte

längre något ansvar för att tillhandahål-
la sjukvård. I stället består uppgifterna i
att utfärda råd och riktlinjer för hälso-
och sjukvården, följa upp verksamhe-
ten, säkra kvaliteten och att ansvara för
viss logistik, främst för läkemedel, vac-
ciner och preventivmedel. Rollerna för
aktörerna i systemet har därmed föränd-
rats radikalt.

Det centrala hälsoministeriet håller
just nu på att omstruktureras för att bätt-
re fylla sina nya uppgifter. Tanken är att
organisera verksamheten kring funktio-
ner i stället för kring de »vertikala» pro-
gram (för t ex vaccinationer, läkeme-
delsförsörjning, diarré- och malaria-
kontroll och prevention) som dominerat
tidigare. Planerings- och kvalitetssäk-
ringsfunktioner skall stärkas. 

I distrikten har en av de stora utma-
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Sammanfattat

• Uganda har under 1990-talet
genomfört långtgående refor-
mer av sitt hälso- och
sjukvårdssystem. 

• Ansvaret för driften av hälso-
och sjukvården har överförts
från det centrala hälsomini-
steriet till de 45 distrikten. 

• Detta innebär möjligheter till
en integrerad hälso- och
sjukvård med ett folkligt infly-
tande på lokal nivå. 

• Svenskt bistånd och svenska
rådgivare har hjälpt till med att
utveckla reformerna.



ningarna varit att bygga upp kapacitet
för att leda och administrera hälso- och
sjukvården. Hälsosektorn leds i distrik-
ten av en »distriktsläkare» (tidigare
District Medical Officer, nu omdöpt till
District Director of Health Services).
Till sin hjälp har hon eller han ett team
som består av bland andra distriktsskö-
terska, hälsoupplysare, miljöskyddsin-
spektör och läkemedelsinspektör. I en
del distrikt har dock inte alla dessa per-
soner funnits på plats, och i många
andra har de varit ovana vid led-
ningsuppgifter och administration.
Kontorslokaler och kontorsutrustning
har ofta saknats eller varit otillräckliga,
och att förflytta sig inom distriktet har
ofta varit svårt eller omöjligt då fordon
saknats.

Dessa utmaningar har tagits upp av
olika landstäckande givare, såsom
District Health Services Project, vilket
finansieras av bl a Världsbanken och
Sida, samt olika regionala program som
European Development Fund/Rural
Health Programme, finansierat av EU,
vilket har sin verksamhet förlagd till
elva distrikt i sydväst. Medel har ställts
till förfogande för lokaler, kontorsut-
rustning, fordon och utbildning i admi-
nistration och ledning. Inte minst har
den finansiella administrationen fått ett
stort utrymme.

Planeringsprocess 
på distriktsnivå
Med stöd från hälsoministeriet och

bl a svenska rådgivare har man utveck-
lat en planeringsprocess på distriktsni-
vå. Denna process inskränker sig inte
bara till hälsosektorn, utan omfattar
fleråriga utvecklingsplaner för alla sek-
torer inom distriktet. Inom denna ram
utvecklas årliga arbetsplaner för hälso-
sektorn. Tanken är att samtliga resurser
och aktiviteter skall kombineras i sam-
ma system tillsammans med de perso-
ner som är ansvariga för att genomföra
aktiviteterna. Till detta förs också tids-
perspektivet in i planeringsprocessen.
På så vis får man en övergripande plan
som kan användas av såväl distriktet
som alla givare. Systemet syftar till en
öppenhet, där alla kan ta del av och dela
med sig av information om vem som
gör vad, när det görs, vad det kostar, och
vilket resultat man förväntar sig. Det är
kanske mer denna process av diskus-
sion, prioritering och systembygge som
är viktig, snarare än den slutligiltga pla-
nen. Man har i denna process kommit
ifrån separat planering för olika sjukdo-
mar och för olika givare. Gradvis har
planeringen förankrats på lägre nivåer i
distrikten.

Höga kostnader för patienten
Grundidén har tidigare varit att

Ugandas sjukvård skall finaniseras med

offentliga medel. I praktiken har de of-
fentliga anslagen varit mycket små.
Budgetåret 1998/1999 var statens bi-
drag utslaget per capita endast drygt 2
USD, eller omkring 20 svenska kronor
[2], mindre än 1 procent av bruttonatio-
nalprodukten. Även om statens anslag
till hälso- och sjukvården nu stigit till
1,4 procent av bruttonationalprodukten
under innevarande budgetår måste pati-
enten betala en betydande del av kost-
naderna själv genom direkta avgifter
vid sjukvårdsbesök. Den totala kostna-
den för den enskildes sjukvård är därför
relativt hög, ca 14 USD eller drygt 110
svenska kronor per år [3]. Hur detta
drabbar utsatta grupper, kvinnor och
barn är idag oklart, men det finns tydli-
ga tecken på att de kan ha svårt att få till-
gång till vård. En stor del av de offentli-
ga anslagen går till sjukhus och endast
en knapp tredjedel till basal primärvård.
Man räknar dessutom med att den pri-
vata och informella sektorn står för den
största delen av sjukvården.

Metoder utvecklas 
för bättr e resursanvändning
Ur ett resonemang om kostnadsef-

fektiva åtgärder utvecklar man nya me-
toder för att använda resurserna bättre.
Det handlar framför allt om vad som
kallats Essential Health Package. Filo-
sofin bakom detta är att utifrån den
största sjukdomsbördan (burden of dis-
ease) skapa ett baspaket med åtgärder,
som skall rymmas inom de resurser som
finns tillgängliga. Arbetet med att defi-
niera detta baspaket är mycket omfat-
tande och har bara påbörjats. Tanken är
att åtgärder skall definieras och kost-
nadsberäknas på olika vårdnivåer. 

En annan utvecklingslinje är Sector-
Wide Approach (SWAp), som lanserats
som ett förändrat förhållningssätt mel-

lan regering och givarorganisationer.
Idag finansieras en stor del av hälso-
och sjukvården genom att olika givare
sponsrar olika projekt på lokal eller na-
tionell nivå. Stödet blir därigenom frag-
menterat, eftersom olika givare inte
bara har olika prioriteringar och olika
tidsramar för implementeringen utan
också olika system för hur pengarna
skall redovisas. Detta resulterar i att
enorma resurser används till att förvalta
det finansiella stödet. För en organisa-
tion med begränsade administrativa re-
surser blir detta förödande. Tanken med
SWAp är att förenkla rutinerna för ex-
ternt stöd till hälsosektorn. Givare upp-
manas att så långt som möjligt använda
den offentliga sektorns egna system för
att betala ut och redovisa medel. Tanken
är att de rådande systemen skall stärkas
i denna process, och att tilltron till dem
skall öka. Det finns idag en märkbar oro
över att uppföljningen inte är tillräckligt
effektiv. Givare uppmuntras också att
sluta driva egna projekt och att i stället
stödja regeringens prioriteringar. I gen-
gäld har givarna inbjudits att delta i ut-
formningen av den nya nationella
hälsopolicyn, och har där spelat en
mycket aktiv roll. 

Maktf örskjutning 
till lokalsamhället
Decentraliseringen av beslutsfunk-

tioner och resurser till Ugandas 45
distrikt innebär att en reell maktför-
skjutning har ägt rum. I och med att hela
den offentliga sektorn decentraliserats,
har man också skapat förutsättningar
för att bygga upp hälso- och sjukvården
underifrån, från lokalsamhället. Man
har också skapat förutsättningar för en
integrerad hälso- och sjukvård, i stället
för de »vertikala» program för olika
sjukdomar som varit praxis under det
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Hälsoministeriets byggnad i Kampala.
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senaste decenniet. I och med att den lo-
kala distriktsförvaltningen är ansvarig
för att tillhandahålla alla typer av sam-
hällstjänster finns det nu utmärkta möj-
ligheter för ett samarbete mellan hälso-
och sjukvård och andra sektorer, något
som var svårt i det tidigare centralisera-
de systemet. 

De krafter som främst drivit de ugan-
diska hälsoreformerna finns att hitta i
den högsta politiska ledningen. Hälso-
sektorn är som nämnts bara en del av
den reformerade statsapparaten. Medan
distrikten och de hälsoarbetare som le-
der hälsosektorn i distrikten varit posi-
tiva har hälsosektorns professioner varit
avvaktande eller negativa till reformer-
na. Skälen är flera. Många hälsoarbeta-
re har inte fått sina löner i tid och har va-
rit rädda för att detta skulle förvärras när
distrikten har ansvaret för lönelistorna.
Detta kommer nu sannolikt att lösas ge-
nom att lönerna kommer att utbetalas
centralt. Ett annat skäl till tveksamheten
är minskad makt. För tjänstemän på häl-
soministeriet har reformerna inneburit
dramatiska rollförändringar som det
ofta varit svårt att anpassa sig till [4].  

Ingen problemfri förändring
Men förändringarna sker inte helt

utan problem. Problem som tidigare
kunde ses på nationell nivå, tex när po-
litik er och hälsoplanerare har olika syn
på om ett sjukhus ska byggas eller inte,
ses nu på distriktsnivå. Möjligheterna
till integrering av olika hälsoområden
och samarbete över sektorgränserna har
ännu inte utnyttjats fullt ut. Det centra-
la hälsoministeriet har ännu inte funnit
sin roll i det nya systemet. Vi ser dock
detta som tillfälliga och övergående
problem. För primärhälsovården inne-
bär den nya strukturen i det närmaste en
revolution. Utmaningen är att utnyttja
de förutsättningar som nu finns, dvs att
skapa ett system i denna struktur. I ett
sådant system blir politiker, administra-
törer och representanter från det civila
samhället viktiga partner. 

Medan den rent tekniska sjukvården
saknar en stark struktur på lokal nivå är
den politiska strukturen där stark. Upp-
giften blir att göra hälsa och hälso- och
sjukvård också till politiska frågor, inte
bara tekniska.  

Skillnader jämfört med Zambia
Decentraliseringen av hälsosektorn

skiljer sig från bland annat den i Zam-
bia [5] på så vis att den i Zambia endast
omfattade hälsosektorn. Hälsosektorn i
distrikten i Uganda har däremot kom-
mit att bli en del av distriktsförvaltning-
en. De administrativa system som finns
är därför gemensamma för hela förvalt-
ningen, vilket gör administrationen lät-
tare för distriktet och gör det framför
allt lättare att arbeta över sektorgränser-

na. Det politiska inflytandet över hälso-
sektorn blir också mycket mer direkt på
distriktsnivå, och man kan tala om en
reell maktförskjutning till distrikten.
Det är District Council med sina valda
politiker som har det verkliga inflytan-
det över hälsosektorn. 

En annan skillnad jämfört med tex
Zambia är att distrikten i Uganda har
beskattningsrätt. Det innebär att det i
princip är möjligt att bidra med finansi-
eringen lokalt. Men i praktiken har det
varit svårt för distrikten att göra detta i
någon betydande grad. Dels är skat-
teuppbörden låg, dels tävlar hälsosek-
torn med andra  prioriterade områden
som utbildning och infrastruktur, i syn-
nerhet vägbyggen.

En fungerande sjukvård
kräver ökat offentligt stöd
Den offentliga sektorns bidrag till

hälsosektorn är mycket litet, och den of-
fentliga sjukvården är i stor utsträck-
ning beroende av givare. Sjukvården
baseras också i ganska stor utsträckning
av patientavgifter, men mycket tyder på
att även relativt små avgifter hindrar fat-
tiga patienter från att få vård. En ökning
av det offentliga stödet för sjukvården
ser vi som en av de avgörande förutsätt-
ningarna för att sjukvården skall kunna
överleva och utvecklas.
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