
❙ ❙ Det gångna halvseklet har inneburit
en revolution för barns hälsa. Innan
HIV/aids kom in i bilden minskade bar-
nadödligheten i alla länder. Immunise-
ring har medfört den mest dramatiska
förbättringen. Vid mitten av 1970-talet
var den globala täckningsgraden för vac-
cination av barn under ett år mindre än 5
procent. Vid 1990-talets början hade
över 70 procent av alla barn fått tillgång
till vacciner mot de sex vanligaste sjuk-
domarna: difteri, stelkramp, pertussis,
mässling, polio och tuberkolos, vilket
förhindrade minst 2,5 miljoner dödsfall
om året. Världsbanken visade 1993 i sin
banbrytande rapport »Investing in 
health« att immuniseringsprogram som
nådde fler barn med fler vacciner skulle
vara den mest kostnadseffektiva av alla
tänkbara hälsointerventioner [1].

Men därefter stagnerade utveckling-
en, och i många av de fattigaste länderna
sjönk täckningsgraden under 1990-talet.
En kombination av orsaker kan ligga
bakom, som till exempel alltför svaga
hälsosystem, mindre av offentliga resur-
ser för hälsovård och minskat internatio-
nellt stöd. I i-länderna togs samtidigt fle-
ra nya vacciner i bruk, såsom vaccin mot
hepatit B (hepB) och Haemophilus in-
fluenzae typ B (Hib); vacciner som ge-
nom sitt relativt sett höga pris kom till
föga användning i låginkomstländerna
[2]. Dessutom finns sedan länge ett ef-
fektivt vaccin mot gula febern, som inte
utnyttjas till fullo i de länder där sjukdo-
men är endemisk.

Allinas med stöd av Bill Gates
När dessa fakta blev uppenbara beslöt
det internationella samfundet 1999 un-
der ledning av Världshälsoorganisatio-
nen WHO, FNs barnfond Unicef och
Världsbanken att bilda en allians, the

Global Alliance for Vaccines and Im-
munization (GAVI), för att vända den
negativa utvecklingen. I alliansen ingår
också regeringar från u- och i-länder,
forskningsinstitutioner och privata aktö-
rer; Rockefeller- och Gates-stiftelsen
samt den vaccintillverkande läkemedels-
industrin. 

GAVI har bara ett litet sekretariat i
Genève och fungerar därför i huvudsak
genom sina partner. I synnerhet WHO
och Unicef har stora tekniska och ad-
ministrativa resurser och är represente-
rade i alla u-länder. 

Genom det starka omedelbara intres-
se som alliansen väckte bildades en vac-
cinfond, som redan under sitt första år
fick utfästelser om bidrag på över 12
miljarder kronor under en femårsperiod.
De största bidragen kommer från Bill
och Melinda Gates-stiftelsen, där Bill
Gates Jr uppenbarligen gripits av ett per-
sonligt intresse för hälsofrågor i allmän-
het och för immunisering i synnerhet.
Hans stiftelse, världens i särklass störs-
ta, har på bara några år kommit att stå för
över 20 procent av det internationella
hälsobiståndet. Men också länder som
Norge och Nederländerna har utfäst bi-
drag på över 1 miljard kronor vardera till
vaccinfonden. För den första femårspe-
rioden kommer ytterligare 8 miljarder
kronor att krävas.

Det är viktigt att observera att allian-
sen bildades innan bidraget från Gates-
stiftelsen utlovades. Den hade kommit
till stånd under alla omständigheter för
att stimulera medlemmarna att öka sina
insatser för immunisering.  

25 miljoner ettåringar saknar vaccin
Alliansens mål är att alla barn ska skyd-
das mot sjukdomar som kan förhindras
genom immunisering och att öka an-
vändning av alla existerande, säkra och
kostnadseffektiva vacciner. Dessutom
vill GAVI påskynda utvecklingen av
nya vacciner av särskild betydelse för
fattiga länder, särskilt då vacciner mot

malaria, tuberkulos och HIV/aids.
Vaccinfondens resurser kommer att

användas för stöd till de 74 fattigaste
länderna i världen, som har en BNP/ca-
pita under 1 000 dollar per år. I dessa län-
der föds årligen 90 miljoner barn (av to-
talt 132 miljoner födda i världen). Vid
sin ettårsdag saknar 25 miljoner av des-
sa barn vaccinationsskydd, vilket beräk-
nas leda till över 2 miljoner dödsfall,
som skulle ha kunnat undvikas.

Alliansen har utvecklat ett system för
ansökningar och bidrag till länder. De
kan få finansiellt stöd till att stärka sin
hälsovård, till nya vacciner och för att
öka säkerheten vid vaccinationer. Till
skillnad från tidigare är inte avsikten att
driva immunisering separat från den öv-
riga hälsovården. Den är en självklar del
av bashälsovården och ska ses som ett
sätt att effektivisera och stärka det totala
utbudet av hälsovård. Därför har också
den andel av stödet som går till hälso-
systemet gradvis ökat från mindre än 20
procent till cirka en tredjedel, och i fram-
tiden blir det sannolikt mer.

Baserat på kunskap om sjukdomsbör-
dan erbjuds hepatit B-vaccin till de 74
ovannämnda länderna, Hib-vaccin till
länder i Afrika, Amerika, och Mellanös-
tern samt gula febern-vaccin till de län-
der som WHO klassar inom riskzonen
för gula febern.

200 kronor per barn
Länderna själva har huvudansvaret för
sin hälsovård och sina immuniserings-
program. De finansiella bidragen från
fonden kommer att baseras på resultat.
Länderna kan fritt välja hur de vill satsa
resurserna, men efter de första tre åren
ges fortsatt stöd endast till de länder som
lyckas vaccinera fler barn än tidigare.
Bidraget utgår med 200 kronor per barn,
vilket motsvarar den ungefärliga kostna-
den för ett fullt immuniserat barn. De
länder som en gång erbjudits och påbör-
jat vaccinering med de nya vaccinerna
får dem även i fortsättningen, till att bör-
ja med i fem år. Med hjälp av mjuka lån
från Världsbanken kommer de flesta av
dessa länder att kunna tillförsäkras en
vaccinförsörjning i ytterligare tio år.

Kontroll av mässling, som fortfaran-
de skördar 900 000 barns liv om året, är
en annan prioritet liksom utrotningen av
polio, som nu är inne i ett intensivt slut-
skede. Stödet från vaccinfonden ökar
möjligheterna att slutföra polioutrot-
ningen, och när detta väl skett kan de re-
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Allians hjälper världens barn 
i kampen mot sjukdomar
Vaccineringen av världens barn har varit framgångsrik under de se-
naste årtiondena. Miljoner dödsfall om året kunde vid 1990-talets
början undvikas genom att 70 procent av barnen hade tillgång till de
sex vanligaste vaccinerna. Men därefter har utvecklingen stagnerat,
och för att vända utvecklingen har the Global Alliance for Vaccines
and Immunization bildats. Målet är att alla barn ska skyddas mot
sjukdomar som kan förhindras genom immunisering.

BO STENSON
pol mag, Master of Public Health, Glo-
bal Alliance for Vaccines and Immuni-
zation



surser som då frigörs flyttas över till den
allmänna hälsovården och till rutinim-
munisering med andra antigener. Sve-
rige är paradoxalt nog det enda av de
större givarländerna som inte stöder po-
lioutrotningen. Sverige var det land som
en gång drabbades relativt sett hårdast
av polio och kommer, liksom andra i-
länder, att skörda stora vinster när polion
har utrotats. 

GAVIs arbetsgrupp för forskning har
just lagt fram sitt förslag om prioritering
för de närmaste åren; man vill först satsa
på de vacciner som ligger långt framme i
utvecklingen, så kallade low-hanging
fruits, och därför kan komma till snar an-
vändning. Man har nu föreslagit tre såda-
na projekt: ett pneumokockvaccin som är
anpassat för låginkomstländer, ett nytt
rotavirusvaccin och ett meningitvaccin.
Baserat på nya möjligheter för vaccinut-
veckling [3] kommer på sikt utveckling-
en av vacciner mot malaria, HIV/aids
och tuberkulos att få högsta prioritet.

Snabbt genomförande
På mindre än två år har GAVIs styrelse
beslutat om bidrag till 54 länder, med ut-
fästelser om vacciner och pengar på om-
kring 9 miljarder kronor under en 
femårsperiod. De första medlen betala-
des ut i slutet av år 2000, och vacciner
började levereras i april 2001. Endast ett
fåtal av de aktuella länderna har ännu
inte sökt bidrag. 

Ansökningar sakgranskas först av en

expertgrupp inom WHO och bedöms 
därefter av en oberoende kommitté med
hälso- och immmuniseringsexperter,
huvudsakligen rekryterade från u-län-
der. Kommitténs rekommendationer går
vidare för beslut i GAVIs och vaccinfon-
dens styrelser. Hela processen från ansö-
kan till beslut tar i genomsnitt två måna-
der.

För att få stöd måste länderna presen-
tera en långtidsplan som bygger på en ut-
värdering av immuniseringsverksamhe-
ten, och de måste ha ett fungerande sam-
ordningsorgan. Dessa krav är inte låga,
men de är nödvändiga för en effektiv
verksamhet. Det har visat sig att även re-
surssvaga länder kan klara kraven, även
om vissa fått söka flera gånger innan de
kunnat bli godkända.

Noggrann uppföljning kommer att
vara ett krav; ländernas hälsoinforma-
tionssystem, som rapporterar antalet im-
muniserade barn, kommer att granskas
av oberoende »revisorer« för att faststäl-
la om de är tillräckligt tillförlitliga.

Olika priser för olika länder
Vacciner som kombinerar flera antige-
ner, i detta sammanhang framför allt
vacciner mot DTP(difteri–tetanus–per-
tussis)–hepB, har blivit en stor bristvara
när efterfrågan nu ökar snabbt. Genom
den långa tid som krävs från beslut om
produktion till färdigt vaccin kan det
dröja ytterligare två år innan efterfrågan
på denna kombination kan mötas till ful-
lo. Produktionen av den pentavalenta
kombinationen DTP–hepB–Hib är ock-
så globalt sett alltför liten.

Samtidigt som industrin ökar sin pro-
duktion för att möta efterfrågan sjunker
priserna. Monovalent hepatit B-vaccin
är vid den senaste upphandlingen nere i
ett genomsnittligt pris av 4 kronor per
dos. De priser som industrin erbjuder för
användning i de fattigaste länderna för-
utsätter flera prisnivåer, så kallad tiered
pricing; med andra ord att man tillåts
hålla priserna uppe i de rika länderna. 

En annan prioritet för GAVI är att öka
säkerheten vid immuniseringar. En tred-
jedel av de 12 miljarder injektioner som
årligen utförs i världen uppskattas vara
osäkra, med dåligt steriliserade sprutor
eller återanvändning av engångssprutor.
De flesta av dessa injektioner är kurativa
och ligger därför utanför GAVIs räck-
vidd, men det är naturligtvis ändå oac-
ceptabelt. Med alla tänkbara medel för-
söker nu GAVI höja säkerheten vid vac-
cinationer och erbjuder därför självför-
störande engångssprutor och ställer krav
på planer och utbildning. 

Länder tar större ansvar
Det är ännu för tidigt att avläsa resulta-
ten av alliansens verksamhet. Redan nu

står emellertid klart att detta nya sätt att
bedriva hälsosamarbete är något som
återuppväckt engagemanget för im-
munisering och stimulerat länder att ta
ett större eget ansvar för att vaccinera
alla sina barn. 

GAVI påverkar också andra. Den nya
globala fonden mot aids, tuberkulos och
malaria, som just nu påbörjar sin verk-
samhet, har i mycket byggts upp enligt
mönster av GAVI. 

WHOs kommission för makroekono-
mi och hälsa, som nyligen lagt fram sin
slutrapport, hävdar att detta nya sätt att
bistå länder kan stimulera ledare i länder
att öka investeringar i hälsovård, och be-
dömer det sannolikt att initiativ som
GAVI också kan generera väsentligt
mera medel för hälsobistånd [4].

Litet stöd från Sverige
Sverige har hittills varit en av de mindre
bidragsgivarna till GAVI. Men den par-
lamentariska biståndskommittén, Glob-
kom, som nyligen lagt fram sitt betän-
kande om en ny svensk politik för global
utveckling, ser GAVI som ett intressant
experiment som kan appliceras på
många områden vad avser både organi-
sation och resultattänkande.

Som alla nya initiativ har GAVI inte
undgått kritik. En del kritiker menar att
alliansen återuppväcker ett »vertikalt«
sätt att tänka, och andra hävdar att det är
viktigare att utjämna skillnader i tillgång
till de traditionella vaccinerna inom var-
je land än att göra något åt skillnaden i
antalet vacciner som ges i olika länder.
En studie som just gjorts av London
School of Hygiene and Tropical Medi-
cine [5] framför bland annat kritik från
länder att det går för fort – en ovanlig
synpunkt inom ett område där de flesta
program kritiseras för motsatsen.
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Poliovaccineringen inleddes i Sverige
1957. Trots att man drabbades hårt av
sjukdomen är Sverige det enda av de
större givarländerna som inte stöder
polioutrotningen.
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