
 

Verdens generelle sundhedstilstand er blevet markant bedre siden 1990. Blandt 
andet dør langt færre i barselsseng: Mødredødeligheden er faldet med 44 procent i 
verden siden 1990, og børnedødeligheden er samtidig mere end halveret, takket 
være blandt andet bedre sundhedsydelser og bedre hygiejne. 

Den bedre sundhed betyder også, at vi i dag generelt lever længere i verden. I 1990 
kunne et gennemsnitligt nyfødt menneske regne med at blive cirka 65; i dag er den 
forventede globale levealder steget til over 71 år. 

Men der er stadig alt for mange mennesker, der enten dør af banale sygdomme, der 
ofte kunne være undgået ved at vaske hænder eller behandlet med en kort og billig 
pillekur. 

Samtidig døjer menneskeheden stadig med flere store sygdomme, der kræver mere 
arbejde at udrydde, men som godt kan bekæmpes. For eksempel malaria og 
HIV/Aids. Her er der også sket store fremskridt. For eksempel dør der nu 48 
procent færre mennesker af malaria hvert år end i år 2000, takket være medicin og 
myggenet. Men med 438.000 årlige dødsfald er der stadig langt igen til en malaria-
fri verden. 

Verdensmål 3 er, at alle mennesker i alle aldre, i alle lande skal sikres et godt 
helbred. Det skal ske ved at sætte yderligere ind for at redde mødres og børns liv, 
gøre en ende på epidemierne af store smitsomme sygdomme, reducere de ikke-
smitsomme sygdomme med en tredjedel, og ved at give alle adgang til sygesikring. 
Sideløbende skal alle have adgang til vacciner og effektiv medicin, som folk rent 
faktisk har råd til at købe. 

Selvom de smitsomme sygdomme er alvorlige, handler mange af vores 
sundhedsproblemer også i høj grad om livsstil, og mange mennesker i både rige og 



fattige lande har i dag alvorlige problemer med diabetes, lungekræft, stofmisbrug og 
alkoholisme. Verdensmålene kalder ikke til forbud mod de dårlige vaner, men til at 
styrke forebyggelsen og behandlingen af stofmisbrug, heriblandt både narkotiske 
stoffer og alkohol, og at modvirke udbredelsen af tobaksrygning. 

Sidst men ikke mindst skal vi også sætte ind for at halvere antallet af døde og sårede 
i trafikulykker på verdensplan inden 2030. Cirka 1,25 millioner mennesker bliver 
hvert år dræbt i trafikken. Og selv hvis bilen ikke rammer fysisk, er luftforurening i 
byerne blevet en usynlig men enorm dræber. Verdenssundhedsorganisationen 
WHO har beregnet, at luftforurening slår omkring 7 millioner mennesker ihjel hvert 
år. Verdensmål 3 sigter mod, at vi skal reducere antallet af dødsfald og 
helbredsproblemer på grund af forurening af luft, vand og jord væsentligt inden 
2030. 

Delmål for Verdensmål 3: 
Sundhed og Trivsel 

Delmål 3.1  
REDUCÉR MØDREDØDELIGHEDEN 
I 2030 skal vi have reduceret mødredødeligheden, så færre end 70 gravide kvinder dør pr. 
100.000 levendefødte børn. 

Delmål 3.2  
RED ALLE BØRN UNDER FEM ÅR FRA AT DØ, HVIS DET KAN FORHINDRES 
Inden 2030 skal vi gøre en ende på de dødsfald blandt nyfødte og børn under fem år, der 
kan forebygges. Alle lande skal mindst sigte mod at reducere dødeligheden blandt nyfødte 
til 12 børn pr. 1000 levendefødte, og dødeligheden blandt børn under fem år til højst 25 pr. 
1000 levende fødsler. 

Delmål 3.3  
BEKÆMP SMITSOMME SYGDOMME 
Vi skal stoppe epidemierne af aids, tuberkulose, malaria og forsømte tropiske sygdomme 
inden 2030. Samtidig skal vi bekæmpe hepatitis, vandbårne sygdomme og andre 
smitsomme sygdomme. 

Delmål 3.4  
RED FLERE FRA AT DØ AF IKKE-SMITSOMME SYGDOMME, OG STYRK 
MENTAL SUNDHED 



Inden 2030 skal vi reducere andelen af for tidlige dødsfald på grund af ikke-smitsomme 
sygdomme med en tredjedel, via forebyggelse og behandling. Vi skal også fremme mental 
sundhed og velvære. 

Delmål 3.5  
FOREBYG OG BEHANDL STOF- OG ALKOHOLMISBRUG 
Vi skal styrke forebyggelsen og behandlingen af stofmisbrug, herunder narkotiske stoffer og 
skadelig brug af alkohol. 

Delmål 3.6  
NEDBRING ANTALLET AF DRÆBTE OG SÅREDE I TRAFIKKEN 
Inden 2020 skal vi på verdensplan halvere antallet af døde og sårede på grund af trafikuheld. 

Delmål 3.7  
GIV ALLE ADGANG TIL SEKSUEL SUNDHED OG FAMILIEPLANLÆGNING 
I 2030 skal der være universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, 
heriblandt familieplanlægning, oplysning og uddannelse. Reproduktiv sundhed skal 
integreres i nationale strategier og programmer. 

Delmål 3.8  
GIV ALLE ADGANG TIL LÆGEHJÆLP 
Vi skal opnå universel sundhedsdækning, herunder finansiel risikobeskyttelse og adgang til 
grundlæggende kvalitets-sundhedsydelser. Alle mennesker skal også have adgang til sikker 
og effektiv kvalitetsmedicin og vaccine, til en overkommelig pris. 

Delmål 3.9  
REDUCER SYGDOM OG DØDSFALD PÅ GRUND AF KEMIKALIER OG 
FORURENING 
Inden 2030 skal vi væsentligt reducere antallet af dødsfald og helbredsproblemer på grund 
af farlige kemikalier og forurening af luft, vand og jord. 

Delmål 3.a  
IMPLEMENTER WHO'S RAMMEKONVENTION OM TOBAKSKONTROL 
Vi skal styrke implementeringen af Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention om 
tobakskontrol i alle lande, som det er passende. 

Delmål 3.b  



STØT UDVIKLING AF VACCINER OG MEDICIN, SOM ALLE HAR RÅD TIL 
Vi skal støtte forskning og udvikling af vacciner og medicin mod de sygdomme, der 
primært rammer udviklingslandene – både smitbare og ikke-smitbare sygdomme. Der skal 
være adgang til essentiel medicin og vaccine til en overkommelig pris, i overensstemmelse 
med Doha-erklæringen om TRIPs og folkesundhed. Erklæringen bekræfter 
udviklingslandenes ret til at bruge alle bestemmelserne i aftalen om handelsrelaterede 
intellektuelle ejendomsrettigheder fuldt ud til at beskytte folkesundheden og give alle 
adgang til medicin. 

Delmål 3.c  
ØG FINANSIERINGEN AF SUNDHEDSYDELSER I UDVIKLINGSLANDENE 
Vi skal forøge finansieringen af sundhed betydeligt, herunder rekruttering, opkvalificering, 
træning og fastholdelse af sundhedspersonalet i udviklingslandene. Især i de mindst 
udviklede lande og i små ø-stater. 

Delmål 3.d  
GIV BEDRE TIDLIG VARSEL VED GLOBALE SUNDHEDSTRUSLER 
Vi skal styrke alle landes evne til at give tidlig varsel om nationale og globale 
sundhedsrisici samt at styre og reducere dem. Dette gælder i særlig grad udviklingslandene. 

	



 

 
 

1. Verdens sundhedstilstand er blevet bedre i de sidste 30 år. Hvilke eksempler 
på dette fremhæves i teksten? Hvad kan der gøres fremover for at forbedre 
sundheden i verden? 

 
 

2. Teksten nævner en række sundhedsproblemer, der omhandler vores livsstil, 
både i rige og fattige lande. Hvilke problemer synes du er relevante at arbejde 
med i Danmark? 

 
 

3. Hvilke delmål synes du er vigtigst? 
 
 

4. Hvad kan du selv gøre i forhold til dette verdensmål? 
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