
 

YTTRANDE 2014-02-05  

Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm  

Regeringens skrivelse 2013/14: Regeringens Biståndspolitiska Plattform   

Sammanfattning  

Vi instämmer i behovet av en ny biståndspolitisk plattform, och välkomnar att området 
Hälsa utgör ett av de sex delmålen. Fattigdomens sjukdomar som tuberkulos, malaria och 
hiv/aids kommer att vara ett viktigt hinder för utveckling under lång tid bortom 2015.  För 
att bekämpa dem är forskning absolut nödvändig.  

Vi beklagar den korta remisstiden.  

Världsinfektionsfondens förslag: 

Generellt:  

Behovet av långsiktighet i forskning och hälsoarbete och de svenska universitetens 
betydelse i detta långsiktiga arbete bör lyftas fram.  

5.4.1. Förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt 
minskad utsatthet för hiv och aids 

Fjärde stycket bör följas av följande stycke: 
 
”En effektiv insats mot hiv bör också innehålla tillgång till diagnosticering och behandling 
av tuberkulos vilken är den vanligaste dödsorsaken hos människor som lever med hiv. Den 
svårbehandlade resistenta formen av sjukdomen är på stark framfart bland annat i länder 
med hög sjukdomsbörda för hiv; därför bör hälso- och sjukvårdssystem rustas för att ta 
emot dessa patienter.” 
 

5.4.2.  Förbättrad överlevnad och mer hälsosamma liv främst för kvinnor och barn. 

Tredje meningen i första stycket: 
”Likaså är det angeläget att bidra till minskad förekomst av och dödlighet till följd av 
sjukdomar som aids, malaria och tuberkulos, samt till minskad exponering för farliga 
ämnen.” 
ersätts med följande: 

“Fattigdomens sjukdomar som tuberkulos, malaria och hiv/aids kommer att vara ett viktigt 
hinder för utveckling under lång tid.  För att bekämpa dem är forskning absolut nödvändig. 



 

Särskilt behövs ny snabb diagnostik, nya läkemedel och vaccin. Vad gäller malaria har på 
senare år lokalt förstärkta insatser i form av förbättrad diagnostik och behandling samt 
tillgång till förebyggande åtgärder (framförallt impregnerade myggnät) haft dramatisk 
effekt på allmän barnadödlighet. Därför bör dessa metoder få högt genomslag och komma 
alla till del. Likaså är behovet stort att minska exponering för farliga ämnen.”  
 
För Världsinfektionsfonden 
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Generalsekreterare  

 

 
 
 


