
❙ ❙ Möjligheterna att skapa förutsättning-
ar för och bidra till bättre hälsa för värl-
dens fattigaste länder har påtagligt för-
ändrats under de senaste fem åren. Det
finns idag en större politisk medvetenhet
om hälsans betydelse både för ekono-
misk utveckling och för minskad fattig-
dom. Nya initiativ har tagits och mer
pengar finns tillgängliga. Många utma-
ningar återstår dock innan dessa nya för-
utsättningar och möjligheter resulterar i
förbättrad hälsa för de enskilda männi-
skorna i världens fattigaste länder. 

Påtaglig polarisering 
Hälsoläget i världen har påtagligt polari-
serats mellan fattiga och rika och mellan
friska och sjuka. HIV/aidsepidemin har
bidragit till detta och kommer att få än
mer ödesdigra konsekvenser. Redan nu
har medellivslängden i de värst drabba-
de länderna sjunkit till under 40 år – att
jämföra med Sverige, där vi nu passerat
80 år! Det är ett gap som bara växer och
som är ganska ofattbart. Föds man i Sve-
rige kan man förvänta sig att leva dub-
belt så länge som om man föds i Malawi
eller Zambia. 

Afrika intar tyvärr en särställning. I
andra regioner finns det möjlighet att nå
de av FN uppsatta millenniemålen, men
så är sannolikt inte fallet i de afrikanska
länderna söder om Sahara. Orsakerna till
detta är bl a HIV/aids – men inte enbart.
HIV/aidsepidemin drabbade den afri-
kanska kontinenten i ett läge där de poli-
tiska, ekonomiska och sociala systemen
var mycket svaga och bräckliga. 

Med hjälp av Karolinska institutet

och World Health Chart genomförde
Sida en analys av hälsoutvecklingen i
världen de senaste tio åren. Figuren (se
Läkartidningen 2004;101:199) beskri-
ver läget idag mätt i medellivslängd och
utvecklingen under de senaste tio åren
mätt som förändrad medellivslängd.
Detta är givetvis grova mått men ger en
intressant bild. I många länder, såväl fat-
tiga som rika, har det faktiskt blivit bätt-
re, och medelivslängden har ökat. Men i
två grupper av länder har det blivit på-
tagligt sämre. Den första gruppen är län-
derna söder om Sahara som drabbats av
HIV/aids, och den gruppen är distinkt
skild från låginkomstländer som inte är
lika hårt drabbade (där HIV/aidssitua-
tionen har blivit bättre). Den andra grup-
pen är de forna sovjetrepublikerna, där
likaså medellivslängden har sjunkit,
framför allt som en följd av att de offent-
liga hälso- och sjukvårdssystemen har
kollapsat. 

Slutsatsen är att vi inte på ett enkelt
sätt kan dela in världens länder i fattiga
och rika och friska och sjuka utan måste

utforma analyser, strategier och insatser
utifrån den individuella och land-
specifika situationen. 

Politikerna har vaknat
Under WHOs ledarskap har det politiska
intresset för hälsofrågorna påtagligt
ökat. WHO har lyckats att få inte bara
hälsoministrar utan också finans- och ut-
vecklingsministrar att intressera sig för
hälsans betydelse för ländernas utveck-
ling. 

Som Stig Wall belyste i en artikel i
Läkartidningen 2002 tillsatte WHO en
kommission om makroekonomi och häl-
sa under ledning av Harvardekonomen
Jeffery Sachs, som presenterade sin rap-
port i december 2001 [1, 2]. Makroeko-
nomiska kommissionen visade exem-
pelvis att investeringar i förbättrad hälsa
leder till:
• Ökad produktivitet (friska människor

arbetar och producerar mer och bätt-
re och är mer sällan sjukskrivna, vil-
ket bl a leder till större möjligheter
till investeringar). 

• Ökat sparande (ju längre man lever,
desto mer sparar man, särskilt om
man vet att man sannolikt kommer att
leva även som pensionär). 

• Större effekt av utbildning (friska och
välnärda barn tillgodogör sig under-
visning på ett bättre sätt). 

• Demografiska förändringar (sanno-
likt har den demografiska strukturen
med en relativt stor ung produktiv be-
folkning varit en av orsakerna till den
ekonomiska utvecklingen i Asien).
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Stora utmaningar för 
det internationella biståndsarbetet
Trots politisk vilja och mer pengar är världens ödesfrågor olösta 

Under WHOs ledarskap har det politiska intresset för hälso-
frågor ökat påtagligt. Bland världens ledare finns en större

medvetenhet om hälsans betydelse för både ekonomisk utveckling
och minskad fattigdom. Pengar finns och nya initiativ har tagits.
Framstegen till trots finns många svårlösta problem – det största
aidsepidemin och det svåraste personalfrågan. 
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”Afrika intar tyvärr en sär-
ställning. I andra regioner
finns det möjlighet att nå de
av FN uppsatta millennie-
målen, men så är sannolikt
inte fallet i de afrikanska
länderna söder om Sahara.



Vid G8-ländernas årliga möte år 2000 i
Okinawa diskuterades på allvar HIV/
aids och hälsofrågornas betydelse, och
man bestämde sig för att avsätta resurser
för HIV/aids, tuberkulos och malaria.
Under hösten 2000 följde en process
inom EU med liknande fokus, och i april
2001 gjorde FNs generalsekreterare
Kofi Annan ett kraftfullt uttalande i Abi-
djan om behovet av 7–10 miljarder dol-
lar för att möta HIV/aidsepidemin.

Inför det särskilda mötet (UNGASS)
kring HIV/aids i FNs generalförsamling
i juni 2001 och G8-ländernas möte i juli
samma år i Genua beslöts om inrättandet
av en ny fond, »The global fund to fight
AIDS, tuberculosis and malaria«.

Fokus på pengar och sjukdomar
Det är värt att notera att den beskrivna
processen har lett till att två mycket di-
stinkta perspektiv har förstärkts: Proble-
men går att lösa med mer pengar och ett
mycket tydligt sjukdomsfokus.

Detta är inte en helt positiv utveck-
ling men sannolikt priset vi får betala för
att få det politiska stödet. Att i mer kom-
plexa termer tala om hälsa och inte pri-
märt om sjukdomar och att man måste
satsa på mer effektiva hälsosystem går
tyvärr inte hem i förenklade budskap.

I början av 2002 startade den globala
fonden sin verksamhet. Syftet är få fram
nya ekonomiska resurser för att kunna
bidra till att minska ohälsan i världen
med särskild uppmärksamhet på de tre
hälsoproblemen HIV/aids, tuberkulos
och malaria. För närvarande finns när-
mare 30 miljarder kronor utlovade till
fonden. Sverige kommer totalt att bidra
med 600 miljoner kr under en treårsperi-
od. Sverige har också deltagit mycket
aktivt i utformandet av fonden. 

Fonden är intressant dels för att den
innebär att det tillförs stora ekonomiska
resurser för hälsoinsatser, vilket öppnar
en marknad för nya läkemedel och andra
produkter, dels för att den är en helt ny
typ av organisation. Fonden är en
schweizisk stiftelse med FN-organ, en-
skilda organisationer, privat näringsliv
och regeringar från norr och söder runt
samma styrelsebord.

Detta initiativ, som är ett viktigt kom-
plement till FN-systemet och det bilate-
rala biståndet, är tillsammans med
GAVI (Global Alliance for Vaccine and
Immunization) ett uttryckligt bevis för
att det går att få fram mer pengar. Och
det behövs mer pengar!

Komplext samband
Men hälsa är inte bara en fråga om peng-
ar. Sambanden mellan förbättrad hälsa
och minskad fattigdom är komplexa –
och ömsesidiga. Det är de fattigaste
människorna som drabbas hårdast vid

sjukdom. Det är de som har minst mar-
ginaler och sämst skyddsnät. Trygghet
och säkerhet är viktiga dimensioner av
fattigdomsproblematiken. Sjukförsäk-
ringar finns än så länge endast i mycket
liten utsträckning för de fattigaste grup-
perna. Fattigdom och ohälsa handlar
också om makt och kontroll: att ha möj-
lighet att påverka och ta ansvar för sin
egen situation och att kunna planera för
framtiden. Att minska fattiga männi-
skors utsatthet för ohälsa och konse-
kvenserna vid sjukdom och ohälsa är
centralt för Sveriges biståndsorgan Sida
och för alla program som syftar till mins-
kad fattigdom.

Nya perspektiv för biståndet
Att bidra till att skapa förutsättningar för
minskad fattigdom är centralt för Sida. I
det arbetet är det hälsorelaterade bi-

ståndet viktigt och har påtagligt ökat se-
dan 1999. Under 2002 såg vi dock en
viss stagnation. När biståndet under
2004 och framöver ökar är det av stor
vikt att politiker och beslutsfattare fort-
sätter att prioritera hälsorelaterade insat-
ser. 

Sida presenterade hösten 2002 en ny
policy för hälsa och utveckling, »Health
is Wealth« [3]. Policyn anger färdrikt-
ningen för svenskt hälsorelaterat bi-
ståndssamarbete och innehåller flera nya
prioriteringar för svenskt utvecklings-
samarbete men är samtidigt i grunden en
fortsättning av tidigare arbete. Det förs-
ta som är nytt är att människors hälsa
placeras som en mer central utvecklings-
fråga. Att vara frisk eller sjuk är en fråga
om möjlighet till arbete och utbildning
eller ett liv i fattigdom och ekonomisk
misär. Tillgång till grundläggande häl-
so- och sjukvård är en mänsklig rättig-
het. 

Utgångspunkten för förbättrad hälsa
och för svenskt bistånd är en bred analys
av den nationella hälsosituationen och
orsakerna till ohälsa. Vikt läggs vid att
den nationella hälsopolitiken tydligt kan
visa hur man avser att minska skillna-
derna i ohälsa mellan fattiga och mindre
fattiga grupper i samhället, vilket sker
genom att man säkerställer rättvis till-
gång till hälso- och sjukvård och särskilt
prioriterar de fattigaste gruppernas spe-
ciella hälsoproblem. Vidare tydliggörs
vikten av ett folkhälsoperspektiv och det
förebyggande hälsofrämjande arbetet. 

Det andra som är nytt är att policyn
står på två jämbördiga pelare – folkhälsa
och hälsodeterminanter respektive häl-
soservice och hälsosystemutveckling.
Detta kommer att vara vägledande för
vart Sida de facto riktar de biståndsre-
surser som finns tillgängliga.

Orsakerna till ohälsa står ofta att hit-
ta utanför hälsosektorn, i luftförorening-
ar, trafikolyckor, smutsigt vatten, matin-
tag, livsstilsfrågor, bristande jämställd-
het och låg utbildning. Svenska folkhäl-
sokommitténs rapport utgör en viktig ut-
gångspunkt för Sidas arbete [4]. Sida
kommer att satsa mer resurser på att ut-
veckla både riktade folkhälsoinsatser
och mer tvärsektoriellt arbete. Hälsosek-
torns roll som förespråkare för hälsa
kommer också att betonas.

Fattiga människors tillgång till
grundläggande hälso- och sjukdomsser-
vice är också en viktig del i Sidas arbete.
Det handlar om kostnader, tillgänglighet
och kvalitet. Inom hälsosektorn är det
väsentligt att göra så rimliga priorite-
ringar som är möjligt i länder med myck-
et begränsade resurser. Med utgångs-
punkt i behov/sjukdomsbörda (burden
of disease) arbetar man fram ett paket av
bassjukvård (basic package of health
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»Health is Wealth«, Sidas nya policy från
år 2002, anger färdriktningen för svenskt
hälsorelaterat biståndsarbete. Policyn
innehåller nya prioriteringar men är också
i grunden en fortsättning av tidigare
arbete.

»Little drops of taxes make a mighty na-
tion«, grunden för Sidas biståndsarbete.



care), där såväl kostnadseffektivitet som
andra aspekter vägs in. 

Innehållet i detta baspaket varierar
givetvis från land till land men kan inne-
hålla barnhälsovård (inklusive vaccina-
tioner), mödra- och förlossningsvård,
prevention och behandling av HIV/aids,
malaria och tuberkulos, behandling av
vissa kroniska sjukdomar (t ex diabe-
tes), hälsoupplysning (rökning, alkohol,
arbetsmiljö) m m. Sida prioriterar stöd
till sektorövergripande program med fo-
kus på integrerad distriktshälsovård.

Utöver de två grundläggande pelarna
kommer Sida särskilt att uppmärksam-
ma följande fem områden som handlar
om opinionsbildning och metodutveck-
ling snarare än om investeringar i större
projekt. 

Miljö och hälsa. Förändringar i miljön
påverkar människors hälsa direkt och in-
direkt [5]. Sida kommer att uppmärk-

samma samband mellan hälsa och trafik,
vatten och sanitet, arbete och miljö samt
klimat, jordbruk och fiske. Studier från
bl a Kina visar att »in-door air pollu-
tions« orsakade av bristfälliga spisar på-
tagligt påverkar i första hand kvinnors
och barns hälsa.

Livsstil och ungdomar. Mycket tidigt i li-
vet sker livsstilsval som påverkas av det
samhälle och den kultur man lever i.
Dessa val påverkar i hög grad männi-
skors hälsa. Sida kommer att arbeta på
ett integrerat sätt med livsstilsfrågor, in-
kluderande rökning, narkotika och miss-
bruksfrågor, sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter samt frågor kring
mat och kostvanor. Sida kommer att
göra detta med ungdomar i fokus och
med utgångspunkten att förebygga ohäl-
sa och stödja positiva uppväxtmiljöer.

Mödraöverlevnad. När vi ser på mödra-
dödligheten i världen har inga framsteg
skett de senaste 10–15 åren, utan snara-
re har situationen förvärrats – detta trots
att vi mycket väl vet vad som kan och bör
göras. Sida kommer att fortsätta att arbe-
ta internationellt för kvinnors rätt till
säkra aborter och förbättrad förloss-
ningsvård samt lyfta fram barnmorskans
strategiska roll.

Ledarskap och styrning. Utan politisk
vilja och politiskt stöd sker inga fram-
steg eller förändringar inom hälsosek-
torn. Sida kommer att lägga större vikt
vid att analysera och påverka de politis-
ka förutsättningarna för att genomföra
reformer och hälsoprogram. Statens roll
vad gäller reglering och kvalitetssäkring
blir allt viktigare med den stora privata

sektor som finns i många samarbetslän-
der. Utvecklingsarbete och forskning
behövs kring den privata sektorns roll
och dess förutsättningar för att faktiskt
kunna bidra till förbättrad hälsa, även för
de fattigare delarna av ett lands befolk-
ning. 

Globala nyttigheter. »Global public
goods« är ett nytt begrepp och innebär
nyttigheter som är tillgängliga för alla
och som lämpligast finansieras med of-
fentliga medel. I en vid tolkning kan man
hävda att hälsa är en global nyttighet i
sig. Med en snävare tolkning kan man
lyfta fram utvecklingen av nya läkeme-
del eller vacciner med världens lågin-
komstländer som målgrupp. Här finns
inte en tillräckligt stark marknad för att
läkemedelsindustrin självmant ska inve-
stera i forskning och utveckling, utan of-
fentliga investeringar krävs. Sida kom-
mer på olika sätt att arbeta med nya glo-
bala nyttigheter i form av forskning och
normativ kunskap, IT och information
samt skapa förutsättningar för utveck-
ling av nya läkemedel.

Sveriges uppgift
För att Sverige ska kunna bidra till att
skapa förutsättningar för förbättrad häl-
sa krävs samverkan mellan olika aktö-
rer. Sida ser sin roll som ett slags »mäk-
lare«. Sida kan förmedla kontakter och
information om behov av kunskap och
idéer och intresse för samarbete från län-
der i syd eller från regionala och globala
organisationer.

Sida stöder idag en lång rad av insti-
tutionssamarbeten såväl på forsknings-
sidan som vad gäller utbildning och or-
ganisationsutveckling. Några exempel
är socialmedicin (Malmö–Uganda), lä-
kedelsfrågor (Karolinska institutet–
Laos), hälsoekonomi (IHE/Lund–Zam-
bia) och pedagogisk utveckling (Linkö-
ping–Kenya).

För några år sedan beslöt Sida att eta-
blera två särskilda mekanismer för tek-
niskt samarbete med WHO och Världs-
banken. Med Världsbanken har vi en s k
Trust Fund som finansierar policy och
metodutveckling inom områden som to-
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❙ ❙ Fakta 

Sjukdomsbörda/
»burden of disease«

DALY (disability adjusted life years) är ett
standardiserat sätt att presentera data
som möjliggör jämförelser mellan olika
sjukdomsgrupper.
En DALY = ett friskt levnadsår som gått
förlorat på grund av sjukdom.
Sjukdomsbörda = förlorade funktions-
nedsatta levnadsår mätt som DALY. 

”Utan politisk vilja och 
politiskt stöd sker inga
framsteg eller förändringar
inom hälsosektorn.
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Ett konceptuellt ramverk Sidas modell för biståndsarbete,
som vilar på två jämbördiga pelare.



bakskontroll, förlossningsfrågor och
miljöproblem och som involverar
svensk expertis. Med WHO skapade vi
en särskild fond för att möjliggöra för
WHO att upphandla svenska experter
och konsulter. Under fondens första pe-
riod genomfördes 52 korta eller medel-
långa uppdrag. Fonden har påtagligt
ökat WHOs exponering för svenskt kun-
nande och svenska erfarenheter.

På Sida finns idag en särskild arbets-
grupp som arbetar med resursbasutveck-
lingsfrågor. Den försöker bl a öka anta-
let svenska biträdande experter vid såväl
FN-organ som inom det bilaterala bi-
ståndet. Dialog med svenska aktörer och
förslag efterfrågas!

Ödesfrågorna
Även om vissa framsteg har gjorts vad
gäller den globala hälsoutvecklingen
står vi idag inför ett antal stora utma-
ningar och ödesfrågor.

Det utan tvekan största hotet utgörs
av HIV/aidsepidemin. I Afrika drabbar
den en region som redan är långt efter
vad gäller social och ekonomisk utveck-
ling. I Asien riskerar epidemin att växa
lavinartat. Erfarenheter visar att beteen-
de- och attitydförändringar är möjliga,
vilket är en förutsättning för att epide-
min ska hejdas. Tillgång till antiviral be-
handling börjar bli en möjlighet, även
för världens fattigaste länder. Det är
dock väsentligt att även fortsatt priorite-
ra det förebyggande arbetet och att poli-
tiska ledare går i bräschen för att öppet
kunna tala om frågor som rör sexualitet
och relationer.

Även om vissa positiva steg har tagits
vad gäller nya ekonomiska resurser är
det långt ifrån tillräckligt. I många mel-
laninkomstländer handlar det om att re-
geringarna själva måste prioritera hälso-
frågorna högre i statsbudgeten och ut-
veckla olika former av finansieringssy-
tem. I låginkomstländerna kommer dock
biståndet att fortsätta att spela en viktig
roll. Enligt makroekonomiska kommis-
sionen behövs år 2007 ca 27 miljarder
dollar för att nå FNs millenniemål. Idag
lägger världen 5–7 miljarder dollar av
biståndsmedel på hälsoinsatser. Den nya
globala fonden strävar efter att inom en
treårsperiod kunna bidra med 3 miljar-
der dollar per år. Även om samarbets-
länderna själva måste öka sina alloke-
ringar är gapet och behoven fortfarande
mycket stora. 

Förutom pengar behövs fortsatt ut-
veckling av nya läkemedel, vacciner och
andra produkter. Detta kräver samarbete
mellan den privata och offentliga sek-
torn. Läkemedelsindustrin prioriterar
inte att utveckla produkter som har län-
derna i syd som målgrupp; för detta
krävs offentliga investeringar. Formerna

för samarbetet mellan privat och offent-
ligt behöver utvecklas.

Den svåraste frågan – personal 
Den svåraste men viktigaste frågan
handlar dock inte om pengar eller läke-
medelspriser utan om motiverad och rätt
utbildad personal i vården. 

Sida stod 23–24 januari 2003 värd
för ett internationellt möte, »human re-
sources and sustainable capacity build-
ing for health and development«. Ett 20-
tal experter från hela världen samlades
och diskuterade frågor kring motivation
och löner, produktion av hälsoarbetare,
samarbetet mellan hälsosektorn och ut-
bildningssektorn och hur man bättre kan
samordna grundutbildning med fortbild-
ning, krav på reformering av den offent-
liga sektorn i stort och vad det innebär
för hälsosektorn, budgettak för statens
utgifter och kopplingar till lönebudge-
tar, global och regional migration av häl-
soarbetare och, slutligen, biståndets roll
och strategier för kapacitetsutveckling.

Mötet resulterade i en rapport som

identifierar vilken ytterligare kunskap
och forskning som behövs, hur vi strate-
giskt kan nå beslutsfattare och vad vi kan
och måste göra nu!

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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