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Medicinsk kommentar

❙ ❙ Löftet om hälsa kan sägas vara en
mänsklig rättighet. För att en medborgare
skall kunna uppleva sig som frisk och
funktionsduglig måste samhället uppfylla
två förutsättningar: dels en fungerande in-
frastruktur, dels tillgång till adekvat sjuk-
vård. En fungerande infrastruktur innefat-
tar planering av lokalsamhället, frihet från
våld, tillgång till rent vatten, adekvat av-
fallshantering, vaccinering, trafikregle-
ring, smittskydd m m [1, 2]. Tillgång till
sjukvård innebär i första hand förekomst
av primärvård och adekvat läkemedelsför-
sörjning, men också att en mer komplice-
rad vårdapparat finns tillgänglig vid be-
hov. 

Denna uppräkning visar att stora delar
av jordens befolkning saknar förutsätt-
ningar för att löftet om hälsa skall kunna
uppfyllas. Länderna i Afrika söder om Sa-
hara, delar av Indien och Kina samt en del
av länderna i forna Sovjetunionen lider alla
av sviktande infrastruktur, krigstillstånd,
svält och missväxt som utgör hälsohot som
inga medicinska åtgärder kan rå på. Detta hindrar inte att
punktinsatser av ideella organisationer som Röda korset, Lä-
kare utan gränser eller missionsorganisationer lyckats med
rent medicinska insatser. De kan därmed tjäna som exempel
för den hjälp som andra länder eller sammanslutningar av län-
der länge utlovat. 

Bistånd från den rika världen är nödvändigt i olika former.
För att det skall kunna utnyttjas måste dock den lokala organi-
sationen i de hjälpbehövande länderna kunna ta emot och ut-
nyttja hjälpen. Betydelsen av detta har visats av svårigheterna
att utnyttja de resurser som Bill Gates’ fond ställt till förfogan-
de för vaccinationsprogram i afrikanska länder men också vid
tuberkulosbehandling i Ryssland [2].

Inbjuder knappast till optimism
Den serie artiklar om global hälsa som Läkartidningen påbör-
jar i detta nummer skildrar mer i detalj dessa sammanhang.
Särskilt betonas infektionssjukdomar och kvinnors och barns
hälsa, i synnerhet i samband med graviditet och förlossning
samt under det första levnadsåret. Hur den kommande gene-
rationen läkare bäst skall utbildas för att bidra till en adekvat
insats kommer också att diskuteras. 

Problemen är emellertid så stora, och fordrar insikt och in-
gripande på så många nivåer, att en sådan serie – även om den
omfattar 17 artiklar – inte kan annat än skrapa på ytan och visa
på några av de mest aktuella hälsohoten. Den föreliggande
bilden av folkhälsan i Kina, forna Sovjetunionens nationer,
Afrika söder om Sahara men även i delar av Europa och de

amerikanska kontinenterna inbjuder
knappast till optimism. Det fordras betyd-
ligt större insatser än vad som hittills
åstadkommits från de rika nationernas be-
folkningar och ledare för att förhindra en
negativ utveckling. 

Serien betonar förhållandena i de fatti-
gaste länderna och vad de rikare länderna
kan göra. Detta betyder inte att hälsositu-
ationen är tillfredsställande i den rika värl-
den. En närmare granskning visar att även
de länder som betraktas som väl utveckla-
de och som anser sig ha tagit ansvaret för
att deras befolkningar har god hälsa inte
till alla delar motsvarar de krav som kan
ställas på dem [1, 2]. I viss utsträckning

torde det bero på att en adekvat infrastruktur anses så själv-
klar att de styrande i dessa länder inte uppfattar att den håller
på att erodera på grund av otillräckligt underhåll.

Behovet av att se om sitt hus för att kunna ge förutsätt-
ningar för den hälsa som befolkningarna har rätt att göra an-
språk på gäller alltså inte bara den mindre utvecklade delen av
världen utan också, om än i varierande omfattning, den indu-
strialiserade delen. En intressant fråga i detta sammanhang är
i vilken utsträckning ansvaret för hälsan är individens eller
samhällets. Vissa hälsohot måste utan tvivel bekämpas indi-
viduellt: olämplig kost, inaktivitet, toxomanier (nikotin, alko-
hol, andra droger). Samhället och dess företrädare kan dock
aldrig undandra sig ansvar för att den infrastruktur som är vä-
sentlig för hälsan byggs ut och underhålls.

Många läsare torde ha betydande insikt i dessa frågor, och
det är redaktionens förhoppning att diskussionsinlägg i an-
slutning till artiklarna kan utvidga den beskrivning som arti-
kelserien ger.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Hälsa är en rättighet för all världens folk
Fungerande infrastruktur och adekvat sjukvård viktigaste förutsättningarna

All världens folk har rätt till häl-
sa! Men stora delar av jordens
befolkning lever i länder med
sviktande infrastruktur, krigstill-
stånd och svält, utan chans till
ens de mest elementära förut-
sättningar för hälsa. I detta num-
mer startar Läkartidningen en ar-
tikelserie om global hälsa.

Global hälsa

Se även artiklarna på sidan 198, 202
och 206 i detta nummer.
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