
❙ ❙ Inom internationell barn- och ung-
domshälsa nu och under kommande de-
cennier står vi inför nya och gamla hot
såsom HIV/aids, malaria, cancer, diarré-
sjukdomar, luftvägsinfektioner, antibio-
tikaresistens, miljöhot, olyckor och ska-
dor. De är alla viktiga sjukdomar och
hälsofrågor, men ett större problem är
hur vi skall råda bot på den höga barna-
dödligheten och på de riskbeteenden hos
ungdomar som lägger grunden till fram-
tida ohälsa.

Den största utmaningen för att för-
bättra barns hälsa idag och i morgon är
att omsätta kunskap till handling. Kun-
skapen finns, men vi saknar förmåga och
resurser att radikalt förändra förutsätt-
ningarna för att påtagligt förbättra barns
hälsa och utveckling hos majoriteten av
jordens befolkning.

World Trade Center x 10 per dag
Varje dag, 365 dagar om året, är barn
runtom i världen utsatta för motsvarande
tio terroristattacker mot World Trade
Center i New York när det gäller dödlig-
het. Trots imponerande framsteg inom
barnhälsovården under de senaste de-
cennierna dör fortfarande nästan elva
miljoner barn varje år, och 98 procent av
dem dör i utvecklingsländerna [1]. År
2001 dog tre gånger fler barn och ung-
domar än det sammanlagda antalet vux-
na som dog av aids, tuberkulos och ma-
laria [2]. Mer än hälften av barnadödlig-
heten i världen idag orsakas av under-
näring, luftvägsinfektioner, diarré, ma-
laria, mässling och HIV/aids [3]. 

Det tragiska är att merparten av dessa
dödsfall skulle kunna undvikas. Vi har
redan effektiva interventioner och åtgär-
der till vårt förfogande som vi vet både
fungerar och skulle kunna förebygga

och behandla alla dessa dödsorsaker. Vi
behöver inte vänta på en ny eller avan-
cerad teknologi. 

Tre prioriteringsområden
Världens politiska ledare och besluts-
fattare har med millenniemålen satt upp
ett flertal ambitiösa mål, bl a att reduce-
ra barndödligheten i åldersgruppen un-
der 5 år med två tredjedelar mellan 1990
och 2015. Med bibehållna insatser och
resurser, och om nuvarande trender hål-
ler i sig, är detta dock ett utopiskt mål. 

Vad krävs då för att få ned barnadöd-
ligheten och förbättra hälso- och lev-
nadsvillkoren för dagens och framtidens
barn och ungdomar, som utgör 40 pro-
cent av världens befolkning? 

I ett internationellt hälsoperspektiv
rör det sig om tre olika slags priorite-
ringar: de nyföddas hälsa, som har för-
summats, småbarnsdödligheten, som
har försakats, och ungdomars hälsa, som
har förbisetts. Inom dessa tre priorite-
ringsområden gäller det att följa en tre-
uddad strategi: 1. tydliga politiska utfäs-
telser och ansvarstagande som leder till
ökade resursanslag; 2. förbättrad kvali-
tet och effektivitet i u-ländernas hälso-
och sjukvårdssystem; 3. ökad kunskap
och möjlighet för familjer och vård-

nadshavare att delta i förebyggandet av
sjukdomar och omhändertagandet av
sjuka barn i hem och samhälle.

Spädbarnsdödligheten fortsatt hög
De framsteg som har gjorts de senaste 40
åren för att få ned barnadödligheten har
haft liten eller försumbar effekt på späd-
barnsdödligheten. Fortfarande överle-
ver cirka fyra miljoner barn inte sin förs-
ta levnadsmånad [4]. De flesta dödsfal-
len bland dessa nyfödda beror på nedsatt
hälso- och/eller nutritionstillstånd hos
modern, ingen eller kvalitativt dålig
vård under graviditet och förlossning
samt bristande omvårdnad och omhän-
dertagande av det nyfödda barnet. Vi har
kunskap och kostnadseffektiva åtgärder
för att rädda livet på dessa nyfödda barn.
Vi vet att bra kvalitet på förlossnings-
vården, inklusive tillgång till utbildad
förlossningspersonal, väsentligen skulle
reducera den höga mödra- och späd-
barnsdödligheten. 

Nya studier konfirmerar resultaten av
tidigare forskning, som visat betydelsen
av amning. I Lancet publicerades år
2000 en metaanalys av resultat från Bra-
silien, Pakistan och Filippinerna som vi-
sade att barn som inte ammades löpte 5,8
gånger större risk att dö före en månads
ålder än barn som fått bröstmjölk [5].

Denna kunskap måste omsättas i kon-
kreta åtgärder. För en mamma och ett
barn som föds idag borde det vara en
självklarhet att de har tillgång till barn-
morska eller annan utbildad förloss-
ningspersonal. Den nyfödda måste kun-
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Brist på vilja och resurser hinder för
bättre hälsa hos barn och ungdomar 

Trots imponerande framsteg inom barnhälsovården dör drygt
tio miljoner barn varje år, nästan alla i fattiga länder. De största

problemen är den höga barnadödligheten och riskbeteendet hos
ungdomar – men särskilt fattigdomen. Insikten om att ohälsa vid-
makthåller fattigdom är grunden för de storskaliga satsningar som
startats i WHOs regi. Kunskap finns, det är bristande vilja och resur-
ser som är de största hindren för bättre barn- och ungdomshälsa. 
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”År 2001 dog tre gånger fler
barn och ungdomar än det
sammanlagda antalet vuxna
som dog av aids, tuberkulos
och malaria.



na bli ammad, få behandling för eventu-
ella livshotande infektioner utan onödig
fördröjning och ha tillgång till basal
sjukvård vid eventuella komplikationer.

Holistisk syn på barnet
En viktig utveckling inom barnhälsovår-
den i låginkomstländer de senaste åren
har varit den ökade förståelsen för en ho-
listisk syn på barnet, oavsett om barnet
är sjukt eller friskt. Detta har resulterat i
mer integrerade barnhälsointerventio-
ner, såsom Integrated Management of
Childhood Illness (IMCI). 

IMCI utvecklades av WHO under ti-
digt 1990-tal och lanserades av WHO
och Unicef 1996 som en strategi för att
minska mortaliteten och morbiditeten
och främja tillväxten och utvecklingen
hos barn under 5 år (Figur 1). 

Idag har IMCI genomförts eller håller
på att genomföras i nästan 100 länder.
Samtidigt pågår i WHOs regi ett omfat-
tande utvärderingsarbete av IMCI och
barnhälsoinsatser i u-länderna. Prelimi-
nära fynd visar att bristfälliga hälso- och
sjukvårdssystem är ett stort hinder för att
genomföra och expandera IMCI och lik-
nande integrerade barnhälsoprogram.
Svårlösta problem är personalrotation,
låg motivation bland hälso- och sjuk-
vårdspersonal samt brist på kontrollme-
kanismer och planerings- och led-
ningskunskap på hälsodistriktsnivå.
Andra hinder är att trots goda kunskaper
om kostnadseffektiva åtgärder på famil-
je- och samhällsnivå – t ex tillgång till
rent vatten och god sanitär miljö, im-
pregnerade myggnät, råd och stöd för
amning och god kost, vitamin- och mi-
neraltillskott och vaccinationer – saknas

vilja och resurser för att genomföra stor-
skaliga familje- och samhällsinsatser
som skulle främja god barnhälsa. 

Ungdomars hälsa förbisedd
När barn trots bristande hälso- och nutri-
tionsinsatser överlever och växer upp
kommer de att tillhöra en befolknings-
grupp som utgör en femtedel av världens
befolkning, dvs 1,2 miljarder ungdomar.
Dessa anses i allmänhet vara friska och ha
god hälsa. De har överlevt de tidiga barn-
sjukdomarna, och de hälsoproblem vi
förknippar med åldrandet är fortfarande
långt borta. Trots detta är ungdomars häl-
sa en förbisedd prioritet i dagens värld.

Uppskattningsvis förlorar 1,4 miljo-
ner unga människor mellan 10 och 19 år
sina liv varje år [6]. De vanligaste döds-
orsakerna är suicid, olycksfall och våld
samt komplikationer och sjukdomar i
samband med graviditet. Dessutom be-
ror ungefär 70 procent av för tidig död
hos vuxna i hög grad på beteenden och
livsstilar som påbörjats under ungdomen
[7]. Tobaksmissbruket är ett av de mest
påtagliga exemplen. 

Sexual- och reproduktiv hälsa är ett
viktigt men också eftersatt område inom
ungdomshälsan, med tidig graviditet
och HIV/aids som kanske de mest märk-
bara sociala och hälsoproblemen. Un-
dersökningar i Afrika visar att omkring
50 procent av alla kvinnor vid 19 års ål-
der antingen är gravida eller redan har
fött barn [8]. Vi vet att när ungdomar blir
föräldrar under ungdomsåren löper de-
ras spädbarn mycket större risk att bli
lågviktiga, undernärda eller att dö. Des-
sa risker fortsätter också långt in på
andra levnadsåret. UNAIDS har presen-

terat data som visar att HIV-utbredning-
en bland ungdomar mellan 15 och 19 år
är upp till 25–30 procent bland unga
flickor i Botswana, Swaziland och Zim-
babwe [9]. 

Vilka insatser behövs då för att mins-
ka ungdomsgraviditeterna, HIV-infek-
tionspridningen och främjandet av ett
ansvarsfullt sexuellt beteende bland
ungdomar? Enkla och kostnadseffektiva
åtgärder är information, undervisning,
rådgivning och hälsovård inom sexual-
och reproduktiv hälsa. Vidare krävs ut-
byggnad av en mödrahälsovård som
kännetecknas av hög kvalitet och lättill-
gänglighet. 

Ny WHO-strategi
I ett försök att blicka framåt och identifi-
era nya behov, förhållningssätt och
handlingsprogram för de kommande
åren antog Världshälsoförsamlingen i
maj 2003 nya strategiska riktlinjer för
internationell barn- och ungdomshälsa
[10]. Dessa strategiska riktlinjer omfat-
tar sju huvudområden som kommer att
kräva fortsatt forskning och utveckling
globalt samt ökade insatser på landnivå
(Fakta 1). Vägledande för WHOs insat-
ser inom dessa områdena är insikten om
betydelsen av fattigdom som orsak till
ohälsa, livscykelbegreppet och att forsk-
ning och utveckling måste utgöra grun-
den till storskaliga folkhälsoinsatser.

Fattigdomscykeln
Fattigdom är förmodligen den viktigaste
orsaken till ohälsa hos barn och den un-
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❙ ❙ Fakta 1

WHOs 7-punktsstrategi för
barns och ungdomars hälsa

1. Stöd till mödrars och nyföddas hälsa
(Supporting maternal and newborn
health)

2. Förbättrad nutrition (Improving nutri-
tion) 

3. Förebyggande och behandling av in-
fektionssjukdomar (Preventing and
managing communicable diseases)

4. Förebyggande och behandling av 
skador och våld (Preventing and man-
aging injuries and violence)

5. Minska miljöhoten mot hälsa (Reduc-
ing threats in the physical environ-
ment)

6. Stöd till ungdomshälsa (Supporting
adolescent health)

7. Förbättring av och stöd till psykosocial
utveckling och psykisk hälsa (Promot-
ing psychosocial development and
mental health)

Figur 1. IMCI (Integrated Management of Childhood Illness) har lanserats av WHO och
Unicef som en strategi för att minska mortalitet och morbiditet och främja tillväxt och
utveckling hos barn under 5 år.
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derliggande orsaken till de viktigaste
riskfaktorerna för dålig hälsa bland barn,
såsom undernäring, dåligt vatten och
bristande sanitär miljö. Men samtidigt
finns det en växande insikt om att dålig
hälsa också vidmakthåller fattigdom.
Detta är grunden till den olycksbringan-
de fattigdomscykeln. Fattiga barn löper
upp till sju gånger större risk att dö före
5 års ålder än barn som kommer från
bättre socioekonomiska förhållanden
[11]. 

Resultat från pågående undersök-
ningar visar stora skillnader i hälsa och
tillgång till hälso- och sjukvård mellan
olika socioekonomiska grupper i sam-
hället. En delstudie i den pågående
WHO-utvärderingen av IMCI gjord på
landsbygden i Tanzania visade att 20
procent av barnen – de som kom från de
fattigaste förhållandena – jämfört med
de 20 procent minst fattiga av befolk-
ningen behandlades bara hälften så ofta
med antimalariamedel vid misstänkt
malaria [12]. Vid sannolik lunginflam-
mation hade inget barn från den fattigas-
te gruppen behandlats med antibiotika

jämfört med 35 procent i gruppen med
de minst fattiga (Figur 2).

Ett livscykelkoncept inom barn- och
ungdomshälsa är grundat på insikten att
god hälsa och utveckling under barndo-
men är en viktig förutsättning för fortsatt
hälsa och välmående senare i livet.

Vikten av forskning och utveckling
Det är viktigt att värna om och förstå be-
tydelsen av forskning och utveckling vid
genomförandet av folkhälsoinsatser.
Man måste systematiskt knyta samman
forskning och utveckling när man ge-
nomför hälsoinsatser och utvärderar
dem (Figur 3). Exempel på banbrytande
forskningsresultat som utvecklats till
barnhälsoinsatser och givit dramatisk in-
verkan på sjuklighet och dödlighet bland
barn de senaste decennierna är bl a am-
ning, A-vitamintillskott och behandling
med oral vätsketillförsel vid diarré [13].

Sammanfattningsvis kan man bara
med beklämning konstatera att trots till-
räcklig kunskap och befintliga kost-
nadseffektiva hälsoinsatser är det fakto-
rer som bristande vilja och resurser som

begränsar våra möjligheter att förbättra
barn- och ungdomshälsan i världen både
idag och under det kommande decenni-
et. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Figur 2. Orättvisa skillnader i hälsovård. På landsbygden i Tanzania har fattiga barn
sämre tillgång till adekvat hälsovård. SES = socioekonomisk standard. Från
Schellenberg J, et al. MCE-Tanzania, 2001.
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Figur 3. Samband mellan forskning, utveckling och implementering.
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