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❙ ❙ WHOs Department of Child and Ado-
lescent Health and Development presen-
terade sin vision för 2000-talet vid Inter-
national Paediatric Associations (IPA)
23:e möte i Beijing i september 2001.

1900-talet har varit oerhört fram-
gångsrikt när det gäller barns hälsa tack
vare utrotandet av smittkoppor och, i
praktiken även polio, samt genomföran-
det av globala vaccinationsprogram mot
till exempel mässling. Dessutom har
amning fått ett växande och betydande
stöd, och behandling av diarrésjukdo-
mar har gått starkt framåt genom strate-
gin med oral vätskebehandling (oral re-
hydration therapy, ORT). Dödligheten i
diarrésjukdomar i åldersgruppen under
5 år (U5MR) har mer än halverats de se-
naste 10–15 åren, framför allt tack vare
ORT [1].

Ska man nu fortsätta på den inslagna

vägen? Vilka mål bör sättas upp för att
kraftfullt minska dödlighet och sjuklig-
het under 2000-talet? Är det insatser mot
barndråpare som malaria, mässling, can-
cer och aids som kan ge den största ef-
fekten? Eller sker det genom att före-
bygga undernäring, miljöförstöring och
olycksfall framför allt i trafiken?

Undernäring, mässling, malaria,
gastrointestinala sjukdomar och luft-
vägsinfektioner står för merparten av
sjukligheten, och över hälften av U5MR
(Figur 1). Den har minskat kraftigt de
senaste årtiondena men är synnerligen
ojämnt fördelad. I många låginkomst-
länder är U5MR dubbelt så hög för de
20 procenten fattigaste som för de 20
procenten rikaste [2]. Även i högt ut-
vecklade länder som vårt är sjukligheten
ojämnt fördelad efter socioekonomiska
faktorer [3]. 

Kunskapen finns alltså om hur död-
lighet och sjuklighet ska förebyggas
men når inte ut till alla samhällsskikt.
Och det är där WHO vill satsa inför
2000-talet genom att omsätta all den
kunskap vi redan besitter i praktiskt ar-
bete. Tre områden – nyföddas hälsa, in-
fektions- och nutritionskontroll och ung-
domars hälsa – bör prioriteras enligt
WHOs vision för 2000-talet, och de pre-
senteras översiktligt i denna artikel.

Nyföddas hälsa
Vi vet i dag att fattigdom och bristande
jämlikhet i samhället motverkar barns
hälsa och sunda utveckling, och att barns
och ungdomars hälsa påverkar deras
hälsotillstånd som vuxna [4, 5]. En god
hälsovård under graviditeten leder också
till färre dödsfall hos nyfödda. Där fat-
tigdom och ohälsa råder måste alltså
mödravården utvecklas med de effektiva
metoder som vi i dag behärskar. Vi vet
också att amning räddar liv, och enbart
amning rekommenderas nu till dess bar-
net är 6 månader [6]. Detta är uppgifter
för primärvården. Framför allt i lågin-
komstländerna måste hälsoarbetare ut-
bildas bättre, och ges mer resurser, för
att tillämpa de effektiva metoder som
finns. Den kunskap vi har i dag har inte
nått tillräckligt djupt och utmaningen in-
för 2000-talet är därmed given. 

Utöver dessa grundläggande behov
krävs möjligheter att remittera svårt sju-
ka nyfödda till sekundära nivåer, och
därigenom krävs även kunskap att känna

• Malaria, mässling, luftvägsinfektioner och gastrointestinala sjuk-
domar svarar tillsammans med undernäring för över hälften av
dödligheten under fem års ålder.

• WHOs enkla strategi innebär att omsätta existerande kunskaper
om hur dessa sjukdomar förebyggs och behandlas i klinisk praxis.  

• För det ändamålet krävs utbildning och resurser samt samarbete
mellan professionella, politiska och internationella organisationer
samt frivilligorganisationer (NGOs) och den privata marknaden.

• Nyföddas hälsa, infektionskontroll och ungdomars hälsa är tre pri-
oriterade områden.
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Figur 1. Undernäring, mässling, malaria, gastrointestinala sjukdomar och luftvägs-
infektioner står för merparten av sjukligheten, och orsakar mer än hälften av
dödligheten hos barn under 5 år.
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Debatt

igen vilka tillstånd som måste remitteras
(se nedan).

Samordnade åtgärder mot sjuklighet
Sjukvården kan ingalunda ensam hante-
ra barns sjuklighet. För en framgångsrik
strategi krävs samverkan mellan famil-
jer, sociala hjälpinsatser, utbildning och
sjukvård på flera nivåer. WHO har under
1990-talet lanserat Integrated Manage-
ment of Childhood Illness, IMCI, som
en möjlig väg att följa (Figur 2). 

Tyngdpunkten ligger på vad som kan
göras i samhället och i de enskilda famil-
jerna för att förebygga sjukdom och un-
dernäring och därigenom främja en god
utveckling för barnen. Men en väsentlig
del av handlingsplanen är hur man inom
sjukvården ska känna igen och hantera
vanligt förekommande allvarliga sjuk-
domar. Rekommendationerna har sam-
lats i en lättfattlig manual med många
bilder, som nyligen översatts till ett fler-
tal både stora och mindre språk [7].

Manualen är i första hand avsedd för
hälsovårdsarbetare i låginkomstländer-
na och har barnets symtom som ut-
gångspunkt. Rekommendationer om åt-
gärder sker på olika nivåer. Det innebär
att om man bedömer barnets tillstånd
som alltför allvarligt för primärvårdens
insatser, måste det skickas vidare efter
akut omhändertagande och initial be-
handling, även om transporterna är
mycket långa. 

Manualen har lätt modifierad tagits i
bruk i över 80 länder, t ex Kina, Indone-
sien, Brasilien, Vietnam, Sydafrika,
Uganda m fl länder. De utvärderingsstu-
dier som man hunnit göra tyder på att
man uppnår en signifikant reduktion av
dödlighet och sjuklighet när IMCI intro-

duceras [8]. För att börja använda IMCI
krävs utbildningsinsatser som kan varie-
ras på olika sätt enligt hitintills vunna
erfarenheter från de länder som tagit
manualen i bruk.

WHO ser infektions- och nutritions-
kontroll med nuvarande kunskaper som
en hörnsten i barns hälsa under 2000-ta-
let. IMCI är det instrument som för när-
varande bjuds för att nå målet.

Ungdomars hälsa
Ungdomar utgör ca 20 procent av värl-
dens befolkning eller 1,2 miljarder indi-
vider. De är dessutom, krasst uttryckt,
den framtida arbetskraften som ska sva-
ra för vårt framtida välstånd. Deras häl-
sa är på många håll ett försummat kapi-
tel där vi i dag har kunskaper om före-
byggande åtgärder som inte utnyttjas. 

Under tonåren utvecklas riskbeteen-
de som rökning, bruk av droger och an-
svarslöshet med den egna hälsan till ex-
empel i trafiken och vid oskyddade sam-
lag [9]. Dessa handlingsmönster måste
motverkas, inte minst hos flickor, av
vilka över hälften i flertalet låginkomst-
länder fött barn innan de fyllt 19 år. Vi
vet att det kan ske genom en välordnad
hälsoupplysning och hälsovård till ex-
empel vid en ungdomsmottagning [10].

Ungdomar är receptiva och tar in-
tryck, vilket ska utnyttjas. Det finns ock-
så skyddsfaktorer som är viktiga att
identifiera och stärka. Ett exempel på att
skyddsfaktorer fungerar är ungdomar i
Sarajevo som upplevt svåra livstrauman
i form av flera års krig och belägring och
förlust av nära anhöriga. Preliminära re-
sultat från ett pågående doktorsarbete
talar för att ungdomarna, trots sina fa-
sansfulla erfarenheter, fungerar i stort

som svenska ungdomar i motsvarande
ålder (Erdes L, Licanin I, Sarajevo,
2001, pers medd).

Bakomliggande strategier
För att kunna sprida den kunskap vi har
om att förebygga dödlighet, kontrollera
infektioner och minska riskbeteende hos
ungdomar krävs två viktiga strategier.
Den ena är att knyta samman forskning
och utveckling och se till att resultaten
kommer till användning och utvärderas. 

Den andra strategin är att utveckla
nya och starkare samband mellan olika
strukturer i samhället. Respektive hälso-
och undervisningsministerier måste
samarbeta med organisationer som
WHO och Unicef, men det är inte till-
räckligt. Den professionella sidan med
sina yrkesföreningar måste ta ett tydli-
gare ansvar och samarbeta med icke stat-
liga organisationer (NGOs), till exempel
föräldraorganisationer, men också med
den privata sektorn. En sådan bred sam-
verkan i samhället är nödvändig för att
tämja den barnslukande drake som gri-
nar emot oss på 2000-talet i form av
ohälsa och outnyttjade kunskaper. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna
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Figur 2. WHOs förslag till åtgärder för bättre barnhälsa bygger på vad som kan göras i
samhället och i de enskilda familjerna.


