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Läkare, specialist gyn&obst

Klinik chef, professor, Uppsala

Trondheim 2013

Professor NTNU, global helse
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Global hälsa

Planetens hälsa

NTNUs satsning på global hälsa



4

London School of Hygiene and Tropical Medicine

Tropiska sjukdomar (1899) 

International Health 

Hälsoskillnader mellan länder (nord-syd)

Folkhälsa

Problem som drabbar en speciell population 

Global hälsa

Collaborative international research and action for 
promoting health for all. 
(hälsoproblem över landgränser, som kräver gemensamma och 

interdiciplinära lösningar) 

Beaglehole and Bonita 2010

Planetens hälsa
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Global hälsa

Stora skillander mellan- och skillnader inom länder



6

ekonomi,
fattigdom

smittsamma
sjukdomar

livsstil 

klimat, miljö, 
föroreningar

våld

hälsosystem

jämställdhet

ledarskap

Politisk
vilja

ekologi

migration

utbildning

teknologi

vatten,  
sanitet



Utrota extrem fattigdom 

Alla barn ska få gå i skola

Jämställdhet mellan könen

Minska barnadödligheten 2/3

Minska mödradödligheten 75% 

HIV/AIDS, utrota

Hållbar miljö

Globala partnerskap

“om du vill gå fort, gå ensam, 
om du vill gå langt, gå tillsammans”

Globala hållbarhets mål, 2000 - 2015

http://www.un.org/millenniumgoals/maternal.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/aids.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/environ.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/childhealth.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/maternal.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/aids.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/environ.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml
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Globala hållbarhetsmål 2015-2030
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Alla länder eget ansvar att uppnå målen
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Hälsa och välbefinnande för alla

vid alla åldrar

Utmaningar: 

Fattigdom

Kvinnohälsa, SRHR (Sexual Reproductive Health and Rights)

Mor-barn

Tonåringar

Livsstilsjukdomar, för tidig död

Infektioner

Mental hälsa

Hälsosystem

Innovationer
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Demografisk distribution



Global Burden of Diseases
Developed and developing regions 

https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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Fattigdom, lever på mindre en 1.25 USD/dag
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Kvinnohälsa, våld

Våld, sexuallt utnyttjande

Inte kunna bestämma/förhandla

Trafficking

Föda söner!

Mord/självmord

Tidigt bortgift

(28% gifta vid 15 års ålder

i Bangladesh)
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Oacceptabelt!
800 kvinnor dör varje dag in samband med förlossning

800 barn dör varje timme

99% i utvecklingsländer

De flesta möjliga att förebygga! 
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Minska mödradödlighet

politisk medvetenhet

öka kunnskap i samhället,

kyrkor och skolor

skicka unga begåvede

för utbildning (barnmorskor)

bättre ekonomi, bättre hälsa



WHOWHO 2016

Barns hälsa



45% reduktion av barnadödlighet på 10 år,

barn under 5 år i Tanzania 

fokusering

pengar

fria mygg nät

malaria tester

snabb och rätt behandling
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Tonåringar

Tillgång till utbildning, information, prevention och rådgiving

Ungdomsmottagningar



22

Livsstilssjukdomar

Fetma

Orörlighet

Rökning

Droger

Cancer

Hjärtkärlsjukdomar

Mental ohälsa
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Undernäring minskar och fetma ökar

(1 av 5 barnfetma)

Fetma ökat 10 ggr på 40 år (124 miljoner 2016)

Diabetes, astma, hjärt-kärlsjukdomar

WHO 2018
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Infektioner

Malaria (214 milj)

Tuberkulos (10 milj)

HIV/AIDS (2 milj nya)

STI

Dengue, Zika, Gula febern

Ebola, Influenza

Neglected tropical diseases (2 billion behöver behandling)

Antibiotika i resistens

WHO 2018
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Mental hälsa

Psykisk ohälsa 

tillgång till jämlik, säker, tidig 

vård och omsorg 



Hälsosystem

utbildning

personal (task sharing)

handledning

tillgång till läkemedel 

och instrument

strategiska satsningar

skatter 
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«There is no Plan B, 
because there is no Planet B»

Ban Ki Moon, UN

Human induced environmental harm; Manifest

Luft, land, vatten

Richard Horton, Lancet 2013
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Klimatöverenskommelsen i Paris 2016 – inte mer än 1,5°C global uppvärmning
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Inom- och utomhus luft
Luft
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Extrem väder
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Vatten
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Förlust av biologisk mångfald

Albert Einstein (1879-1955). Mänskligheten kan inte

överleva mer än 5 år utan bin!
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Förändrings arbete



Stort intresse av globalisering i NTNUs ledning och bland 

studenter
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Studentmobilitet

Samarbeidspartnere i LMIC

6000 innkommende
2500 utgående

Kilde: DBH
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Master program i global hälsa

20 Master studenter/år från Afrika, Asien, Europa, America

500 sökande/år

2 år utbildning



Nationell forskarskola i global hälsa

NTNU, UiO, UiB, UiT, Folkehelse instituttet, 140 PhD studenter

Finansierad av Norges forskningsråd



PhD studenter

Mäta gulsot på nyfödda

med 

mobiltelefon, ny innovativ 

teknologi

Norge, Nepal, Tanzania, 

Mexico, Indonesien

Anders Aune doktorand, NTNU
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Global hälsa i andra utbildningsprogram

Läkarutbildning, sjuksköterskor, fysioterapeuter

‘Hovedoppgaver’, ‘Forskerlinje’ studenter

Student och lärarutväxling, sommarskolor
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Andra aktviteter

Global Helse Day, 24 October, varje år

Global Health Seminar, varje månad

Internationella gäster, Ghana, New Papua Guinea, 

India, Nepal, Tanzania, South-Africa, Sweden

MoU
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Interfakultär och interinstitutionell forskargrupp, många

publikationer
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Bättre än vi trodde?

Extrem fattigdom har halverats på 20 år

De flesta bor i medelinkomst länder nu

98% av barn får i skolan

60% av flickor går ut grundskolan

80% vaccinerade

72 år är medellivslängden (30 år 1800)

2,3 barn/kvinna 

80% har tillgång till elektricitet

Factfulness H Rosling, 2018
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”Education is the most powerful 
weapon to change the world”   

Nelson Mandela



Tack för uppmärksamheten!


