
148 Läkartidningen  ❙ Nr 3  ❙ 2002  ❙ Volym 99

Medicinsk kommentar
Redaktör: Kristina Räf, tel: 08-790 34 75

❙ ❙ Nobelpristagare i medicin engagerar sig sällan offentligt i
frågor som rör klinisk medicin, sjukvårdspolitik och global
hälsa. Med få undantag är både de själva och deras upptäck-
ter relativt okända utanför forskarsamhället, och förblir ofta
så efter det att uppmärksamheten kring prisutdelningen har
lagt sig. 

En pristagare som dock i hög grad kunnat utnyttja Nobel-
prisets prestige för att driva övergripande globala hälsofrågor
är Harold Varmus. Tillsammans med Michael Bishop fick
han Nobelpriset 1989 för sina upptäckter bl a av hur gener
som normalt kontrollerar den enskilda cellens tillväxt och ut-
veckling uppvisar mutationer i mänskliga cancerceller. År
1993 blev Varmus chef för National Institutes of Health
(NIH) i USA. Organisationens sjunkande anseende som värl-
dens ledande anslagsgivare för biomedicinsk forskning åter-
ställdes snabbt under Varmus’ ledning. De årliga anslagen
ökade från 11 till 16 miljarder dollar och den interna forsk-
ningsbyråkratin ersattes av en forskningsdemokrati. 

Varmus’ mest kända och radikala åtgärd som chef för NIH
var att göra alla organisationens medicinska databaser, inklu-
sive Medline, fritt tillgängliga på Internet. Ett stort antal bio-
medicinska tidskrifter har också anammat hans uppfattning
och givit antingen alla läsare eller alla läsare i tredje världen
fri tillgång till sina artiklar och artikelarkiv. Den sistnämnda
läsargruppen har av ekonomiska skäl varit nästan helt avsku-
ren från tillgång till aktuell vetenskaplig litteratur. 

Diskussionen kring fri nätpublicering sammanfattades i
Läkartidningen 17/00 [1].

Omotiverade skillnader
När Karolinska institutet nyligen firade Nobelprisets 100-års-
jubileum med ett tvådagarssymposium, »Beyond genes«, fick
Harold Varmus sammanfatta grundforskningens betydelse
och möjligheter att förbättra den globala hälsan under det
kommande seklet. Varmus lämnade chefskapet för NIH un-
der förra året och förestår nu det anrika Sloan–Kettering Can-
cer Center i New York

Som nybliven New York-bo och ögonvittne till händelser-
na den 11 september inledde Varmus med att understryka att
forskningens framsteg till mänsklighetens fromma sker paral-
lellt med en tilltagande global politisk oro som hotar att rase-
ra eller omöjliggöra dessa framsteg. De politiska problemen
ser Varmus som en följd av den ojämna globala och regiona-
la fördelningen av hälsoresurser, och han lät WHOs statistik

över medellivslängden illustrera detta. I de fem länder med
längst medellivslängd lever männen i genomsnitt 77 år, kvin-
norna 81 år. Samtliga dessa länder är västliga marknadseko-
nomier. I andra änden av spektret återfinns fem länder i Afri-
ka med en medellivslängd på 37 år för kvinnor och 39 år för
män. 

Liknande skillnader kan ses även inom enskilda länders
geografiska regioner. Det skiljer tio år i medellivslängd
mellan sydöstra och nordvästra USA, och det är sådana omo-
tiverade skillnader, menar Varmus, som skapar ett politiskt
och mentalt klimat där forskning och vetenskapliga framsteg
inte ses som en möjlighet eller ett medel för att lösa hälsopro-
blem. 

Resurser ej i proportion till sjukdomars globala betydelse 
Nobelprisbelönta genombrott skapar möjligheter för att få
fram effektiva behandlingar, men hur tas dessa möjligheter
tillvara? 1902 års Nobelpris gavs för kartläggningen av sprid-
ningen av malaria, 1905 års Nobelpris för upptäckten av tu-
berkulosbakterien. Snart 100 år efter dessa upptäckter är pre-
valensen av och mortaliteten i dessa sjukdomar åter i ökande
och ett effektivt vaccin saknas, trots att principen för hur det-
ta skulle kunna framställas finns inom räckhåll. Forsknings-
resurser satsas alltså inte i proportion till sjukdomars globala
betydelse. 

DALY, ett mått på förlorade levnadsår till följd av sjuk-
dom eller död, används bl a av WHO som ett jämförelsemått
på sjukdomars globala betydelse. Enligt detta index satsas
85 dollar per DALY-enhet för forskning om aids, men
1,9 dollar för forskning kring malaria och 0,7 dollar för forsk-
ning kring tbc, en disproportion som Varmus anser bero på att
malaria och tbc huvudsakligen drabbar befolkningar utanför
industriländerna. 

Varmus nämner åtta områden som de viktigaste globala
hälsoutmaningarna: 

• Okontrollerad spridning av infektionssjukdomar,
• missbruksproblematik, 
• sexuellt överförda sjukdomar, 
• trafikrelaterade olycks- och dödsfall, 
• befolkningsexplosion, 
• dålig vatten- och livsmedelshygien, 
• bristfälliga kunskaper rörande hälsa och basal egenvård,
• geografiska hinder i tillgången till sjukvård. 
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Ojämn fördelning av hälsoresurser
Forskningspengar satsas inte i proportion 

till sjukdomars globala betydelse
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Dessa globala hälsofrågor kräver globala kraftansträng-
ningar, och här både bör och kan forskarsamhället spela en av-
görande roll. Biståndet till utvecklingsländer ligger i många
länder idag kring 0,8 procent av bruttonationalprodukten,
men av dessa belopp går endast en liten del till hälsobistånd
och åtgärder som direkt gynnar mottagarländernas hälso- och
sjukvårdssystem. 

Global vetenskapskår behövs ...
Biståndet bör användas för att skapa en global forskningskul-
tur. På samma sätt som man efter världskrigen upprättade s k
fredskårer bör man skapa en internationell global vetenskaps-
kår som sprider kunskap om hur forskning och vetenskaplig
metodik skall användas för att lösa lokala hälsoproblem som
direkt påverkar människors livssituation. Den globala veten-
skapskåren skall rekrytera både yngre och äldre forskare för
att under en tidsperiod på två år dels upprätta och underhålla
elektroniska och personella forskarnätverk, dels bygga upp
forskningssamarbete i länder som idag saknar vetenskapliga
institutioner. 

Vetenskapskårens anda vill Varmus likna vid en religiös
»mission« – den skall drivas med samma glöd och iver. 

... men är den en realistisk vision?
Är en sådan vetenskapskår en realistisk vision? Många kraft-
fulla metoder, t ex rekombinant DNA, är tekniskt relativt enk-
la; det är snarare bristen på vetenskaplig träning än begränsa-
de laboratorieresurser som är ett hinder för att använda dem
för att lösa problem i samhällen som saknar vetenskapstradi-
tion. 

Det finns också en stor medvetenhet om sambandet mel-

lan social stabilitet och folkhälsa inom läkarkåren. Richard
Horton, chefredaktör för The Lancet, har formulerat det i en
ledare [2]:

»Foreign-policy goals should incorporate health, develop-
ment, and human rights … Foreign policy reduced to short-
term alliances for political or military advantage sow the
seeds for later terrorist – and humanitarian – crises. The dis-
cipline of public health therefore adds fresh perspectives on
foreign policy and counterterrorism.«
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