
❙ ❙ Läkartidningens nyligen publicerade
artikelserie om »Global hälsa« har rönt
stor uppmärksamhet, och kanske ligger
det i tiden att vi tydligare nu än under
1990-talet åter börjar vända blickarna ut
mot världen för att se var de stora hälso-
hoten finns och hur världens hälsa kom-
mer att se ut om några decennier. Vi har
passerat tusenårsskiftet och FN-organ
och andra internationella organisationer
har satt upp löften, förpliktelser och
målsättningar för att förbättra denna glo-
bala hälsa. Mest kända är de s k Millen-
nium Development Goals (MDGs).

Ökande intresse bland de yngre
Intresset för globala hälsofrågor är all-
deles tydligt i ökande i den yngre gene-
rationen av vårdutbildade, t ex studeran-
de inom utbildningarna för läkare, barn-
morskor och sjuksköterskor. 

På Karolinska institutet är den största
kursen av alla för närvarande den i
»Global Health«, arrangerad under
många år av   Avdelningen för interna-
tionell hälsa (IHCAR), vilken drar ett
hundratal deltagare vid varje kurs, som
är frivillig. 

Detta stora intresse leder ibland till
ansökan om och erhållande av stipendi-
um för att fullgöra så kallad »Minor 
Field Study« (MFS), vilket kan ge delta-
garen en många gånger livsavgörande

upplevelse efter en kortare vistelse i ett
låginkomstland. 

Biståndstrend
Parallellt med detta ökande intresse har
vi en biståndstrend som rör sig från pro-
jekt och personal styrda från givarlandet
till olika former av budgetstöd inom s k
sector wide approaches (SWAPs). Den-
na trend är i och för sig vällovlig, och in-
nebär i korthet att olika låginkomstlän-
der blir mera självständiga i hanteringen
av tillgängliga ekonomiska medel, och
att styrningen av aktiviteter ligger mera
i händerna på dessa länder än i händerna
på givarländerna. 

Detta får till konsekvens att rent per-
sonalbistånd tenderar att minska om bi-
ståndet får formen av t ex budgetstöd till
ett hälsoministerium. Konsekvensen av
att personalbiståndet minskar är t ex att
mycket få läkartjänster för tjänstgöring i
låginkomstländer utannonseras för t ex
svenska läkare. Samtidigt som intresset
att arbeta i låginkomstländer ökar finns
alltså svårigheter för att möta detta in-
tresse och anställa kompetent personal
på ett rimligt och bra sätt. 

Personalbehovet
I sin artikel i serien Global hälsa (Läkar-
tidningen 11/2004, sidorna 1010-3),
»Stora utmaningar för det internationel-
la biståndsarbetet«, tar Anders Nord-
ström, biträdande generaldirektör på
WHO i Genève och tidigare chef för Si-
das hälsoenhet, upp en viktig aspekt med
tanke på det fortsatta utvecklingsarbetet,
nämligen behovet av och bristen på rätt
utbildad hälso- och sjukvårdspersonal. 

Ett av millenniemålen innebär att
man skall minska mödradödligheten
med 75 procent (utgående från 1990 års
nivå, ungefär dagens nivå) intill år 2015.
Denna majestätiska prestation kräver

personella resurser av stora mått. Man
har kalkylerat att det i dag saknas i stort
sett 600 000 barnmorskor för att ens
komma i närheten av detta mål, som ock-
så kommer att kräva en infrastruktur på
landsbygden och en placering på lands-
bygden av dessa vårdarbetare. 

Akut utbildningsbehov
Man står alltså inför ett akut utbild-
ningsbehov. Vem skall utbilda dessa
barnmorskor inom några få år? Sverige
är ett av de ledande länderna i världen
när det gäller barnmorskeutbildning och
barnmorskornas kompetensutveckling.
Hur skulle vår resursbas kunna mobili-
seras och användas, t ex av WHO?

Inte minst mot bakgrunden av att det
efter hand visat sig bli allt svårare att re-
krytera svensk hälso- och sjukvårdsper-
sonal till längre, tidsavgränsade tjänster
inom WHO kan det därför vara motive-
rat att se vilka möjligheter det finns för
att utveckla nya initiativ och möjligheter
för samverkan från svensk sida.

Två WHO-möjligheter att komma ut 
Under tidigare tjänstgöringar inom
WHOs Europakontor har en av oss
(POP) ofta fått förfrågningar om vilka
möjligheter det kan finnas att komma ut
och få en inblick i internationellt arbete
inom WHO. Inom WHO finns det fak-
tiskt just två sådana möjligheter – pro-
blemet är »bara« att det inte finns WHO-
medel att tillgå.

WHO kan, i mera begränsad omfatt-
ning, erbjuda »internships« som gör det
möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal
under vidareutbildning att under 6–12
veckor knytas till något av WHOs pro-
gram för att på så sätt få en viss inblick i
arbetet. Vederbörande måste själv svara
för alla kostnader. 

En annan möjlighet är en viss tids
tjänstgöring som »associate professio-
nal officer«. Detta är då avsett för yngre
färdigutbildade specialister som knyts
till ett av WHO angivet program. Kost-
naderna täcks då vanligen av statliga an-
slag från vederbörandes hemland eller,
efter ansökan, genom nationella/inter-
nationella fonder. För närvarande har
WHO överenskommelser om tjänstgö-
ringar som »associate professional offi-
cers« med de flesta av sina givarländer,
däribland också Sverige.

Vi är övertygade om att det finns ett
intresse bland svenska hälso- och sjuk-
vårdsarbetare för att komma ut för att få 
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Svenskt bistånd och millenniemålen:
den svenska resursbasen behöver ökas!

Intresset för globala hälsofrågor ökar bland blivande läkare, barn-
morskor och sjuksköterskor. För att svenska hälso- och sjukvårdsar-
betare ska kunna komma ut och pröva på internationellt arbete inom
WHO krävs nya initiativ. Det vore värdefullt om Sida kunde bygga upp
en resursbas för hälso- och sjukvården. Inom WHO i Genève och Kö-
penhamn finns svenska medarbetare med självständigt programan-
svar. Till dessa skulle projekt kunna tas fram och svenska resursper-
soner knytas till dem i 3–6 månader. Därmed skulle de bygga upp en
viss kompetens för framtida internationella arbetsuppgifter. 
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❙❙ Det är med mycket stort intresse som
jag följt den debatt i Läkartidningen som
började med ett referat om en 2-årig
flicka som inkom till akuten efter att ha
ramlat [1]. Enligt HSAN skulle flickan
ha blivit inlagd då det fanns ett hematom
i pannan; vederbörande doktor varnades. 

Professor Carl-Henrik Nordström på-
pekade tillsammans med Bertil Romner
det orimliga i detta. I sin undervisning
och i sina läroböcker lär han ut att om pa-
tienten (i detta fall en flicka) inte varit
medvetslös, är opåverkad och vaken,
och inte har några fokalneurologiska
symtom så kan en sådan patient med
»minimal hjärnskada« övervakas i hem-
met [2]. HSAN avstod från att kommen-
tera detta inlägg. 

Debatten fortsatte med att Nordström
undrade om han skulle anmäla sig själv
eftersom han undervisar felaktigt [3]. I
ett inlägg framhölls att HSAN borde
kommentera sitt beslut [4], och i ett an-
nat ställdes frågan vilken roll HSAN
spelar för kostnadsutvecklingen [5]. 

Svaret från HSANs generaldirektör
Intressantast var dock repliken från
HSANs generaldirektör Annika Marcus
[6]. Jag höjde på ögonbrynen både en
och två gånger! Jag citerar:

»Enligt regleringsbrevet skall HSAN
dock inte återrapportera mot detta mål
utan har som enda mål ... att handlägg-
ningstiden skall understiga sex måna-
der.«

»Den påstådda övergripande målsätt-
ningen att genom besluten bidra till pati-
entsäkerheten är således inre riktig.« 

»HSAN kan nämligen aldrig själv
ompröva sina beslut.« 

»Beslutet är som sagt beslutet och
HSAN kan inte ändra på det.« 

»Vad sedan gäller frågeställningen
om HSANs beslut skall tjäna som ett rät-

tesnöre för god handläggning får jag
hänvisa till att det är Socialstyrelsen som
i första hand har ansvaret för att hälso-
och sjukvården utövas enligt vetenskap
och beprövad erfarenhet. Domstolarna
... där HSAN således endast är första in-
stans har sedan till uppgift att pröva ett
eventuellt individansvar – – –. HSANs
beslut kan dock huvudsakligen inte ge
information om vad som är att anse som
vetenskap och beprövad erfarenhet,
både mot bakgrund av att HSAN endast
är den första instansen i prövningen och
då varje ärende i princip är det andra
olikt – – – .«

Budskapet
För mig har det varit mycket betydelse-
fullt att denna kommentar från Annika
Marcus varit så tydlig. Det lär mig någ-
ra viktiga saker:
1. HSAN är en första instans i ett rätts-

system, ungefär som tingsrätten.
2. Alla fällande domar skall överklagas.

Inte för att de nödvändigtvis är fel,
utan därför att ärendet då får en mer
professionell prövning (?!).

2. HSAN frånsäger sig helt ett eventu-
ellt ansvar för bedömning av vad som
är vetenskap och beprövad erfaren-
het. Detta åligger Socialstyrelsen. 

3. Det vetenskapliga rådets bedömning
blir därmed det viktiga! Det är hans/
hennes bedömning som är tolkningen
av vad som är vetenskap och beprö-
vad erfarenhet. Inte HSANs beslut.
HSANs beslut berör endast det aktu-
ella fallet och tar ingen hänsyn till
eventuella konsekvenser av det be-
slut som fattats. 

5. Referaten i Läkartidningen innehål-
ler ofta ett referat av ärendet ungefär
som föredragande skulle ha gjort,
men mycket litet om hur det veten-
skapliga rådet resonerat. Eftersom
många läser dessa referat med stort
intresse är det ju dessa bedömningar
som borde refereras. 

6. Vetenskapliga rådets arbete är myck-
et   viktigt.   Vetenskap   är   färskvara. 

Lärdomar av HSANs beslut
i ärendet med 2-åringen 

Debatten om fallet med den 2-åriga flickan som kom till aktuen efter
att ha ramlat har för mig varit mycket lärorik. Jag har lärt mig att
HSAN endast är att betrakta som första instans och att alla fällande
domar egentligen bör överklagas. Genom att HSAN frånsäger sig allt
ansvar för vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet blir det
vetenskapliga rådets arbete mycket viktigt.
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pröva på arbetet inom WHO. Internatio-
nella erfarenheter blir också stimuleran-
de för det vanliga arbetet hemmavid.
Det känns därför angeläget att prova
delvis nya vägar, både organisatoriskt
och finansiellt, för att möjliggöra detta,
samtidigt som dessa vägar naturligtvis
måste passa in i WHOs etablerade
mönster.

Ta fram projekt inom WHO
På WHOs huvudkontor i Genève och på
Europakontoret i Köpenhamn finns det
för närvarande svenska medarbetare
med självständigt programansvar. I
samråd med dessa skulle projekt inom
gemensamma, prioriterade områden
kunna tas fram som skulle vinna på att
belysas i ett multiprofessionellt perspek-
tiv. 

Sådana projekt kunde till exempel
vara utveckling av hälsosystem, funk-
tionshindrades hälsa eller miljö och häl-
sa. I organiserad projektform skulle se-
dan olika yrkesrepresentanter, som till
exempel hälsoplanerare och hälsoeko-
nomer, läkare och sjuksköterskor, ar-
betsterapeuter och sjukgymnaster, kun-
na bearbeta sina specialområden för att
avlösas efter 3–6 månader. 

Viss information angående arbetet
måste ges på plats, men det mesta av pro-
jekt- och metodbriefing samt debriefing,
liksom allmän orientering om WHO,
förutsätts ordnas före och efter vederbö-
rande projektmedarbetares utresa. Kon-
takter kan upprätthållas och visst ge-
mensamt arbete kan ske på distans med
hjälp av IT-teknik. 

Resursbas för hälso- och sjukvården
Inom Sida bygger man upp en svensk re-
sursbas av folk med bred kompetens och
internationell erfarenhet inom området
marin miljö. Det vore värdefullt om man
kunde få till stånd en liknande resursbas
för hälso- och sjukvården, som kunde
göra det organisatoriskt och ekonomiskt
möjligt för svenska hälso- och sjuk-
vårdsarbetare att komma ut och få inter-
nationella erfarenheter.

Vi tror att detta skulle kunna gå – och
verkligen bli framgångsrikt – om man,
på det sätt som här skisserats, kunde an-
vända sig av svenska positioner inom
WHO, både i Genève och i Köpenhamn,
för att till dessa knyta resurspersoner
som i projektform dels kunde se hur in-
ternationella arbetet fungerar, dels bidra
till viss problembearbetning och för
egen del bygga upp en viss, om än be-
gränsad, kompetens för eventuella
framtida, internationella arbetsuppgif-
ter. •
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Potentiella bindningar eller jävsförhål-
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