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– Jag kommer
att sakna mina

patienter
Året är 1979.
Alicja Chowra-
Skoglund anländer
till Sverige från Polen 
mot sin vilja. Med sig
har hon sina två döttrar.

t Starten blir tumult-
artad, men nu 39 år
senare kan hon se
tillbaka på ett 
fantastiskt liv som 
läkare i Sverige.
I Seniora Läkare berättar
hon sin intressanta
historia om sitt liv 
som psykiatriker i 
Sverige och hur hon,  
som nybliven pensionär, 
för första gången tvingas ställa sig frågan: Vem är jag
nu utan patienterna och kollegorna? • SIDORNA 6-13



V
intern biter i ordentligt
i hela Sverige. Seniora
Läkares styrelse hade
sitt vinterinternat i
Stockholm i januari.
Där diskuterades

vårmötet i Falun som ser ut att bli ett
intresseväckande möte med bra fort-
bildning och ett fint socialt program.
Antalet anmälda växer stadigt. Du
som inte anmält dig – anmäl dig
snarast! 
Redaktionen för vår tidning redovi-

sade framtida innehåll i tidningen och
det saknas verkligen inte material.
Styrelsen ser gärna att du som
medlem gör inlägg, en krönika eller
ett debattinlägg. Vi vill också moder-
nisera och förbättra vår hemsida och
behöver säkert extern hjälp med
detta.
Pensionerade läkare måste ges möj-

lighet att använda en webb-plattform
för receptförskrivning. Vi har i Läkar-
förbundets remissvar fått med en
skrivning om detta krav. 
Styrelsen fortsätter att driva frågan

om en nationell väntelista där vänteti-
der och kvalitet redovisas öppet. Vi är
överens med SPF-Seniorerna och SKPF
(Svenska Kommunalpensionärers
förbund) om att skapa opinion i den
frågan. 
PRO backade ur med hänvisning till

att de multihandikappade inte skulle
orka resa utanför sina egna landsting.
Det finns givetvis lösningar för denna
grupp om vi skulle komma så långt att
vi kan etablera en nationell väntelista. 
Väntetiderna blir allt längre och

vården blir succesivt alltmer ojämlik. I
Dagens Nyheter skriver den förre vd:n
för Scania, Leif Östling om att kollekti-
vistiska vårdmodeller har förminskat
läkares roll, vilket han har alldeles rätt
i. Leif Östling förordar en mångfald av
vårdgivare för att invånarnas infly-
tande ska öka. Han anser att politi-
kerna inte tillåter denna mångfald då
den politiska makten över systemet är
viktigare än omtanken om patien-
terna.
Vaccinationer har aktualiserats i

och med mässlingsepidemin i
Göteborg. För våra medlemmar och
pensionärer i allmänhet är det andra
vaccinationer som är aktuella. Ett
nationellt vaccinationsprogram bör
sättas i verket, då utbudet och kostna-
derna är mycket olika i landet.
Pensionärer använder majoriteten

av förskrivna läkemedel, men alla
känner inte till att flera generiska
läkemedel saknar läkemedelsförsäk-
ringar som ska täcka kostnader för
oönskade bieffekter, komplikationer
och skador. Apoteken har ingen skyl-
dighet att informera patienten om

vilka läkemedel som saknar en sådan
försäkring. 
Man utreder för närvarande

framtida finansiering av läkemedel.
Användningen av generiska läkeme-
del är mycket stor. Kanske är det dags
för staten att återta läkemedels -
finansieringen. Nya dyra läkemedel
beslutas lokalt av varje landsting och
region. Ibland användes de inte alls
eller förs ut mycket långsamt. Så
skapas en ojämlik vård.
Digitaliseringen har kommit för att

stanna och utmannar den traditio-
nella vården. Reklamen från vissa av
dessa nätföretag är på gränsen till vad
som kan tillåtas. Många vårdcentraler
har nu upplevt ökade krav på tillgäng-
lighet via nätet och fått se över sina
arbetssätt. Det gäller även den sjuk-
husbundna vården.
Apoteken har börjat knyta konsult-

läkare till sina apotek för att kunna
skriva ut läkemedel via nätet. Läkare
kan inte driva apotek enligt lag, men
uppenbarligen kan apotekare driva
sjukvård. Vissa apotek tillhandahåller
vaccinationer, utan adekvat backup
vid tillstötande komplikationer. En
lagändring måste till.
Sjukvården är inne i stora föränd-

ringar och det finns anledning för oss
seniora läkare att
delta i debatten om
dess fortsatta
utformning.
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Seniora Läkares redaktionskommitté

FAKTA | Detta gäller för medlemmar i Seniora Läkare
t Seniora Läkare är en intresseförening inom
Sveriges Läkarförbund. För att vara med i Seniora
Läkare måste du vara medlem i Läkarförbundet. Du
behöver inte ha uppnått en viss ålder för att få bli
medlem.
Medlemsavgiften i Seniora Läkare är 250 kr/år.

Avgiften debiteras samtidigt med Läkarförbundets
medlemsavgift. 
Du söker medlemskap lättast via vår hemsida

www.slf.se/senior eller genom att kontakta 
sekreteraren Torsten Mossberg.
torsten.mossberg@gmail.com  
Tel: 072 5431333.
Som senior och pensionerad läkare har du 

50 procents rabatt på Läkartidningens fortbild-
ningar och symposier.
Om du, när du upphört med din yrkes -

verksamhet, vill ha reducerad medlems avgift i 

Läkarförbundet kan du anmäla dig som pen-
sionärsmedlem där. Medlems avgiften är för 
närvarande 876 kr/år. 
Du har som pensionärsmedlem kvar Läkartidnin-

gen och kan utnyttja erbjudanden om resor, fritids-
boende etc, men förlorar juridiskt stöd som berör
yrkesverksamheten. 
Din yrkesförsäkring i Folksam påverkas inte så

länge du är medlem i Läkarförbundet.

Torsten
Mossberg

Anestesiolog, 
f.d medicinal-
råd i Social-
styrelsen.
Sekreterarare
i Seniora
Läkare.
Expert i IVO. 

Marianne
Ors

Klinisk
neurofysiolog
vid Skånes
universitets -
sjukhus.
Webbansvarig
för Seniora
Läkare

Josef
Milerad

Redaktör 
för Seniora
Läkare och
skolöver-
läkare. Det går bra att kontakta oss via mejl

torsten.mossberg@gmail.com
ors.marianne@gmail.com
josef.milerad@gmail.com

t Tidningen Seniora Läkare ges ut av
Seniora Läkare, intresseförening i Sveriges 
läkarförbund. Tidningen kommer ut med fyra
nummer om året. 
Nr 1: 13-15 mars. Manusstopp 26 feb.
Nr 2: 27-29 juni. Manusstopp 11 juni.
Nr 3: 16-18 okt. Manusstopp 1 okt.
Nr 4: 18-20 dec. Manusstopp 3 dec.

Sverige har en lång tradition av
framgångsrika hälsofrämjande
och sjukdomsförebyggande

insatser för barn, unga och gravida.
Mödrahälsovården, barnhälsovården
och skolhälso vården bildar en hälso-
främjande kedja från konceptionen
till myndighetsåldern. Riktade och
generella hälsokontroller, nationella
vaccinationsprogram kombinerade
med råd om hälsosam livsstil har
bidragit till att mortalitet och morbidi-
tet bland barn och gravida ligger
bland de lägsta i världen.
Att hälsokontrollernas livsstilsråd

också följs i stor uträckning kan
utläsas av det låga antalet barnolycks-
fall i hemmet, att mycket få gravida
röker, en god tandhälsa och en hög
vaccinationstäckning hos barn. 
Om resultaten av allmänna hälso-

kontroller av barn och gravida ger så
tydliga hälsoekonomiska vinster
varför inte låta dessa omfatta även
andra grupper? Demografisk utveck-
ling och fördelning av samhällets sjuk-
vårdskostnader pekar på att äldre
utgör den grupp där ett nationellt
hälso främjande program kan ge störst
hälsovinster för både samhället och
individen.  
En organisation som länge drivit

den linjen är IFA (International Fede-
ration on Aging). IFA är en frivillig -
organisation som samarbetar med
både myndigheter samt privata och
offentliga aktörer i ett 70- tal länder.
Vaccinationsprogram för äldre och
åtgärder för att förebygga synned -
sättning ligger högst på IFA:s agenda
https://www.ifa-fiv.org. Just frågan om
ett livslångt vaccinationsprogram är

högst aktuell även i Sverige och utreds
av Folkhälsomyndigheten. 
Har Sverige råd med ett nytt natio-

nellt hälsoprogram för exempelvis alla
över 60 år och skulle ett sådant vara
kostnadseffektivt? Det är högst
troligt, men behöver beläggas med en
hälsoekonomisk analys. Om en sådan
skulle påverka våra folkvalda är inte
helt säkert då politiker gärna bortser
från samhällsekonomiska analyser när
valet står mellan hälsa och dyra
prestige projekt. 
När dagens sjukvård brottas med

att lösa resurs- och finansieringspro-
blem. vill många makthavare i stället
satsa det astronomiska beloppet 230
miljarder på snabbtåg som ska dundra
fram i 320 km i timmen.

Josef Milerad

redaktören har ordet

Vi behöver en äldrevårdcentral
lika mycket som en barnavårdcentral

Anders Dahlqvist, ordförande i föreningen Seniora Läkare

ledare

Orättvis tillgång till
nya läkemedel i landet

Redigering: Christer Bark

Dags för 
staten att

återta
finansieringen?



V
i i Seniora Läkare
har en lång tradi-
tion att göra resor
tillsammans. Just
nu har jag, Kerstin
Strömland,

ansvaret för att arrangera resorna
och vid min sida har jag Christina
Berntsson. Tillsammans ordnar vi
resor passande för Seniora Läkare
och våra resor inriktas
huvudsakligen   på upplevelser
inom natur, kultur med musik,
konst och mat. 
Under 2018 har vi redan varit i

Marocko och kommer under året
att besöka Litauen, Italien,
Spanien och Tyskland. 
Somliga resor har fått två

avgångar då intresset varit stort
och de flesta är redan fullbokade.
Låt dock inte detta avskräcka dig för
att höra dig för om en lockande resa. 
De flesta resorna görs upp minst ett

år i förväg. Deltagarlistan förändras
eftersom mycket kan hända under

väntetiden. Å andra sidan – vänta inte
med anmälan när information om
resan kommer ut i tidningen, eller på
hemsidan, eller om du fått reda på
den på annat sätt. Det är snopet om

det är fullt när du väl bestämt dig för
att göra den här speciella resan.
Vi planerar nu resorna för 2019. Det

finns långt gångna planer på en resa
till New York. Vi funderar även på
Slovenien  , en litteraturresa till Paris
och en till Island med besök på den
nya operan. 
Kom gärna med förslag på nya

resmål och helst med namn på en bra
resebyrå eller duktig guide för just
den resan. Vi har funnit att A och O
för en lyckad resa är en skicklig
ciceron.
Du är väl fortfarande nyfiken? Det

är underbart att uppleva nya saker.
Det är jätteroligt att träffa gamla
kompisar och få nya vänner och alla
tar fram sitt trevligaste jag. 

Välkommen 
på våra resor du med!

n Kontakta gärna Kerstin Strömland.
kerstinstromland@gmail.com 
– eller Christina Berntsson.
christina.berntsson.cb@gmail.com

resor | 2018-2019

New York, Paris, Island, Marocko,
Italien, Litauen, Tyskland, Spanien...
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GÅ MED I 
SENIORA LÄKARE

Vi är med och påverkar 
Intresseföreningen Seniora
Läkare bevakar viktiga frågor
som rör seniora läkare. Vi har ett
nära och gott samarbete med
Läkarförbundet och utgör en
påverkans- och expertgrupp
rörande våra aktuella frågor. 

t Vi vill synas och höras och skapa
diskussioner kring seniora läkares sit-
uation och arbetsvillkor
Seniora Läkare bevakar bland annat:
n Lagen mot åldersdiskriminering.
n Anställningsformer och avtal för
seniora läkare liksom pensionsfrågor.
n Fortbildning för seniora läkare.
Fortbildning är en nödvändighet när
man fortsätter att arbeta. 
Vi deltar i Läkarförbundets fortbild-
ningsråd. Vi anser att kostnader för
fortbildning av seniora läkare bör
vara avdragsgilla. Fortbildningen
behöver organiseras så att den blir
en självklar del i varje läkares vardag.
Vi har för lite tid avsatt för fortbild-
ning idag!
n Läkemedelsförskrivning för seniora
läkare. Vare sig vi arbetar eller
behöver förskriva läkemedel på
fritiden är läkemedelsförskrivning en
viktig fråga att bevaka. Vi arbetar för
att kunna erbjuda möjlighet till elek-
tronisk förskrivning till Seniora
Läkares medlemmar. 
n Arbetsmiljön för seniora läkare. 
n Vi arbetar för att möjliggöra för
seniora läkare att fungera som
mentorer för yngre läkare och för
nyinflyttade läkare som behöver hjälp
med att komma in i svensk sjukvård.
Senior Adviser är en roll som sanno-
likt kan förbättra arbetsmiljön inom
sjukvården.
n Vi arbetar också med rekrytering
av nya medlemmar till Läkarförbundet
och vår förening genom att vi är rep-

resenterade i Läkarförbundets 
rekryteringsgrupp.

Adjungeringar 
och samarbeten
Vi är adjungerade till: 
n SPLF, Svenska privatläkar -
föreningen.
n DLF, Distriktsläkarföreningen.
n Styrelsen i Stockholms 
läkarförening. 
Vi har en plats i Sjukhusläkarnas
styrelse. 
En representant från styrelsen deltar i
Läkarförbundets Etik och Ansvararåd
(EAR).

Övriga aktiviteter
n Vi samarbetar med de stora 
pensionärsorganisationerna för en
likvärdig sjukvård över lands tings -
gränserna, en nationell väntelista. 
n Vår tidning Seniora Läkare kommer
ut med fyra nummer per år och
innehåller aktuell information, 
medicinska och kulturella artiklar.
n Vi deltar i möten och konferenser. 
n Du får kraftig rabatt när du deltar i
utbildningar anordnade av Läkartid-
ningen.
Många av oss seniorer arbetar idag
kanske 10 år längre än tidigare gen-
erationers läkare. Ungefär hälften av
pensionerade läkare i Läkarförbundet
är också medlemmar i Seniora
Läkare! Det borde vara fler! 
Vare sig du är i fullt arbete, har
trappat ned eller inte är yrkesverk-
sam, kom med i Seniora Läkare.
Vi behöver dig och du
behöver oss.

Torsten Mossberg, 
sekreterare 

i Seniora Läkare

Föreningen är öppen för alla seniorer
oberoende av ålder. I föreningen finns med -
lemmar både under och över 65 års ålder. Du
kan ansöka om medlemsskap på flera olika sätt.

1. Gå in på www.slf.se/senior, klicka på medlem och
fyll i formuläret.
2. Mejla Seniora Läkares sekreterare Torsten
Mossberg. torsten.mossberg@gmail.com
Ange namn, adress och medlemsnummer i 
Läkarförbundet eller personnummer.
3. Skicka vanlig post till Torsten Mossberg, 
Villagatan 18, 114 32 Stockholm.
Ange namn, adress och medlemsnummer i 
Läkarförbundet eller personnummer.

Detta erbjuder vi dig

Så ansöker du om medlemsskap

För mig är det naturligt att vara med i Läkar -
förbundet och jag vill naturligtvis vara med i en

intresseförening där jag passar in.
Även om jag än så länge arbetar en
hel del har Seniora Läkare varit ett
naturligt val.
– Medlemstidningen Seniora Läkare
imponerar. Den är väldigt profes-
sionellt gjord och är rolig att få.
– Jag har hört mycket gott om resorna med kultur -
tema. Jag har själv inte deltagit ännu men ser fram
emot att göra det.

Göran Wennergren, Seniorprofessor i pediatrik, 
överläkare, Göteborg.

”

”

Konferenser av toppklass
Spännande resor

Sociala träffar med kollegor
Tidningen Seniora Läkare

Facklig aktivitet för seniora
läkares speciella intressen



läkaryrket
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D
et är inte lätt att
avsluta sitt yrkesliv
efter 45 år som
läkare, varav 36 i
 psykiatri och av dem
31 som specialist i

vuxenpsykiatri. Vem är jag nu? Jag
kommer att sakna patienter, team -
arbete, kollegor och alla medarbetare.
Men varför blev jag psykiater? Det var
en slump inte ett aktivt val, men ett
val som jag aldrig ångrat. 
Jag får börja från början. Jag kom

till Sverige med mina två döttrar juli
1979. Det var egentligen mot min
vilja. Jag hade arbetat som läkare i
Polen sedan 1972 och var nära att bli
specialist i internmedicin. 
Min dåvarande man hade tre år

tidigare åkt till Sverige för att hälsa på
en kompis, men kom inte tillbaka. Jag
var kvar i Warszawa med flickorna
som då var tre och ett år gamla. Jag
hade inte mycket att välja på, jag
skulle komma till honom i Sverige. 
På den tiden var Polen styrt av

kommunister och det tog tre år innan

jag fick pass för mig och flickorna för
att kunna lämna Polen. 
Till sist, när vi väl kom med färjan

till Nynäshamn, visade det sig att min
man inte brydde sig om oss, han hade
ett annat liv. Jag kunde tyvärr inte åka
tillbaka på en gång, jag hade enkel
biljett och inga pengar för att köpa
returbiljett. Ett par dagar innan vi
åkte från Warszawa blev jag bestulen
på alla mina pengar och smycken som
jag packat till resan. På den tiden
hade man inte pengar på kort utan
fick ta med sig kontanter. 

Jag stannade i Stockholm och
tänkte;  ok jag får se hur det fungerar
här och ordna med skilsmässa. Jag fick
hjälp av socialtjänsten med en
lägenhet i Rinkeby och dagmamma till
flickorna. Katarina som var sju år
började i skolan och fick enskild
svensk undervisning. Margareta
började hos dagmamma som var
mycket trevlig, men vi hade inget
gemensamt språk, hon kunde inte
engelska.  
Arbetsförmedlingen skickade mig

på en kurs i svenska men här blev det
något fel. Jag fick gå på en kurs i
svenska för medicinsk personal i
Uppsala redan en månad efter att vi
kommit till Sverige. Den kursen var för
dem som redan hade grunder i
svenska språket. Jag kunde inte ett
ord svenska. 

Mitt
psykiatriska
liv

Av: Alicja Chowra-Skoglund

Alicja Chowra-Skoglund från Polen har haft 45 fantastiska år som läkare, varav 36 i psykiatri. Här beskriver hon sitt liv och psykiatrins utveckling från 1980-talet till idag.
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Kursen var en termin och jag
klarade den trots alla odds, fast det
betydde inte att jag kunde språket. 
Efter kursen i februari 1980,

började jag ett halvårs provtjänst -
göring på Södersjukhusets medicin -
klinik. Jag förstår fortfarande inte hur
de kunde anställa mig som knappast
kunde språket. Det var inte lätt,

varken för mig eller dem som jag
jobbade med och inte minst för pati-
enterna. Jag hade även svårt att förstå
mig på den medicinska utrusningen
som var mycket mer avancerad än på
hjärtkliniken i Warszawa där jag
jobbat innan.   
Efter sex månaders provtjänst -

göring började jag arbeta som under-

läkare på geriatriska kliniken vid
Rosenlunds sjukhus, detta i väntan på
svensk legitimation som jag fick våren
1981. Sedan kom ett beslut från
Social styrelsen om vad jag skulle göra
för att bli specialist i internmedicin.
Det var ett eller två år på medicin -

Fortsättning nästa uppslag >>>



klinik och sex månaders psykiatri.
Och det är dessa månader som jag
har fortsatt med. 
Det var ett enkelt val att börja

med en psykiatriplacering. Jag
kunde inte jobba på någon medi-
cinsk klinik, eftersom jag var
ensam med mina barn och inte
kunde ha nattjourer. 
Jag fick jobb på Rålambshovs

sjukhus (det finns inte längre).
Det visade sig bli en av mina
bästa arbetsplatser. Allt var nytt
för mig. 
I Polen, under utbildningen,

brydde sig ingen om psykiatri.
Jag klarade av kursen i psykiatri
under medicinut bildningen och
det var allt. Det fanns ingen psykia-
trisk placering under AT. Jag visste
knappast vad schizofreni var. 
I början av min tid på kvinno -

avdelningen på Rålambshov hade jag
svårt att förstå när en patient, Astrid,
försökte förklara för mig att på ena
sidan av hennes säng fanns Gud – på
andra sidan Elvis Presley. Jag fick en
örfil när jag ifrågasatte det,  men
sedan blev vi bra kompisar. Förresten,
det var den enda gången under min
långa karriär som en patient varit
våldsam mot mig. 
När jag skulle sluta på Rålambshov

(jag var borta därifrån ett år, sedan
kom jag tillbaka) då fick jag en
present från henne, en fin vinkaraff
som jag har kvar. Någon undrar säkert
om man får ta emot presenter från
patienter, är inte det en muta? Jag

tycker inte att
man ska betrakta en present som
muta om man inte behandlar patien-
ten längre. När jag kom tillbaka till
Rålambshov hade hon blivit flyttad till
en avdelning för speciellt   vårdkrä-
vande kvinnor på Beckom berga
eftersom hon satt eld på sig. 

Jag har under årens lopp  fått
många små presenter från mina pati-
enter och det uppskattar jag mycket.
När jag jobbade på FHV fick jag från
en patient (en sjuksköterska) en kofta
som hon hade stickat till mig med
knappar i form av hundar. Hon hade
frågat sekreteraren på mottagningen
vad jag tyckte om och fått veta att jag
är galen i hundar. Det var en fin
present, inte sant? 
Mina första år i Sverige var ganska

turbulenta på den privata fronten.
När jag kom hit hade jag redan
uppehållstillstånd av familjära skäl,
men min dåvarande man vände sig
till Invandrarverket (numer Migra-
tionsverket) och sa att vi inte längre
var tillsammans. 

Mitt uppehållstillstånd blev
indraget. Jag ville inte bli utkastad
härifrån, jag ville ta beslut själv,
jag ville först ordna skilsmässan
och sedan eventuellt åka tillbaka,
så jag skrev brev till Invandrar -
verket att jag ville stanna här och
jag fick det! 

De första åren bodde vi i
Rinkeby. Det var bra, flickorna
fick bra hjälp i skolan, men efter

några år började det bli mer stökigt
och jag kände att det var dags för oss
att flytta. Sedan mitten av 1990-talet
har allt stabiliserat sig. Jag gifte mig
med min Janne, vi köpte ett hus och
skaffade en hund. 
Flickorna, mina fina döttrar, är nu

vuxna kvinnor och jag har två
barnbarn. 
Mina sex månaders psykiatri blev till

många år delvis tack vare den bästa
chefen jag hade på Rålambshovs
sjukhus, Rut Ettlinger. Hon lärde mig
tycka om psykiatri och psykiatriska pati-
enter, hon hjälpte mig med språket, att
inte skämmas om jag inte förstod
något. Man kunde fråga henne om allt
utan att känna sig dum. Hon var inte
bara min chef, hon var den som jag
kunde få stöd från även när det var
problem med livet utanför arbetet.

läkaryrket

8 Seniora Läkare | 1 2018

”Varför ska man vara
så himla svensk?”

9Seniora Läkare | 1 2018

Hur var det att arbeta som en psy-
kiater som från början pratade mycket
dålig svenska och kom från annan
kultur med andra värderingar? Det var
inte så lätt fast man kan tro att Polen
och Sverige är ganska lika. Från början
var det svårt till exempel med att alla
sa du till varandra, inte som i Polen
där man tilltalar läkaren med ”fru
doktor”. 
Mycket påtagligt blev det till

exempel när man diskuterade en
patient på Rålambshov och menade
att han måste vara schizofren
eftersom han var vuxen men fortfa-
rande bodde med sin mamma. Då
tänkte jag att hälften av unga män i
Polen måste vara schizofrena eftersom
de bor med sina föräldrar. De hade
inte råd att flytta hemifrån (nu börjar
det bli en liknande situation här
också). 
Det som hjälpte mig att förstå kul-

turella skillnader var boken ”Svensk
mentalitet” skriven av Åke Daun
(rekommenderas alla nyinkomna). Jag
minns inte att jag skulle ha varit utsatt
för något otrevligt på grund av att jag
pratar med brytning och har ett
konstigt namn. När jag gifte mig
behöll jag mitt polska efternamn för
att inte göra patienter besvikna när de
möter dr Skoglund som bryter på
utländska. 
Man kan fundera över integration.

Varför ska man vara så himla svensk
när man kommer hit från annat land?
Räcker det inte att man lär sig språket
och anpassar sig till svenska regler,
normer och kulturella koder? 
Jag har bott här nästan 40 år, men i

grund och botten är jag polack som
bor i Sverige och har svenskt pass. Fast
vad betyder det att vara ”svensk”? 
På 1980-talet fanns många behand-

lingar som man kunde erbjuda patien-
ter. Av läkemedel fanns tricykliska
antidepressiva och neuroleptika som
haldol,  hibernal, nozinan och

mallorol – alla gjorde de att patien-
terna blev trötta, avtrubbade och
dreglade. De fick ett typiskt neuro -
leptikautseende. Det fanns inte några
terapier utom psykodynamisk psyko-
analys. Det fanns inte heller några bra
diagnostiska riktlinjer, det var innan
den första DSM. På den tiden trodde
man att det var mammornas fel att
deras barn blev schizofrena. 

I början av 1980 talet var en
öppenvårdsmottagning placerad på
Rålambshovs sjukhus och doktorerna
delade sin arbetstid mellan den slutna
och öppna vården. Man kunde följa
sina patienter efter utskrivningen, det
var bra. 
Någon gång under mitten av 1980  -

talet öppnade Hägerstens sektor en
öppenvårdsmottagning, först i ett
industriområde i Liljeholmen för att
efter några år flytta till nya lokaler i
Gröndal vid Trekanten. Där jobbade
jag under några år. 

Psykodynamisk psykoterapi
skulle bota allt och alla

På mottagningen hade det pågått ett
”krig” som jag hade svårt att förstå.
Terapeuter jobbade med psykodyna-
misk psykoterapi och det skulle bota
allt och alla. Tack och lov fanns det
doktorer som såg den andra sidan av
psykiska sjukdomar, den medicinska
och biologiska, att det fanns patienter
som behövde annan behandling än
att gräva i sitt förflutna. Det var det
som ledde till hetsiga diskussioner
mellan doktorer, psykologer, sociono-
mer. 
Med åren kom mer och mer kun-

skaper och förklaringar till vad
psykiska sjukdomar kan bero på (inte
bara elaka mammor), nya diagnostiska
metoder (DSM), nya mediciner som till
exempel SSRI-preparaten, nya neuro-
leptika och inte minst nya terapi -
former.   Under alla de år som jag har

arbetat har utvecklingen i psykiatriska
kunskaper och psykofarmakologi varit
otroligt snabb. Det har gällt att hänga
med. 
Tiden på gamla Rålambshovs

sjukhus var trots ”gammaldags”
psykiatri   mycket lärorik, där lärde jag
mig de psykiatriska grunderna och
gjorde större delen av min specialist -
utbildning. Den övriga delen gjorde
jag på S:t Görans sjukhus både på den
psykiatriska akutmottagningen och
den barnpsykiatriska avdelningen. 

På 1980-talet krävdes inte
mycket för att bli specialist

På den tiden, i mitten av 1980 talet
krävdes inte mycket för att bli
specialist  , sex NLV-kurser där ingen
kollade om man hade ansträngt sig
för att lära sig något, inga tentor. Det
var tiden som räknades, fem år. 
Även psykoterapiutbildning

krävdes. Den gjorde jag på Beckom-
berga 1984-95. Två år, en gång i
veckan, men jag fick inget kursintyg.
Man fick skicka bevis på att man gjort
psykoterapiutbildning till en
psykoterap  ienhet vid S:t Göran för att
få kurs intyg, men jag fick inte något!
De krävde intyg på att jag hade fått
gymnasieutbildning i svenska! Det
hade jag ju solklart inte. 
De förstod inte att om jag hade

klarat en tvåårig utbildning och
jobbat i sex år som läkare kanske jag
redan kunde språket, inte sant? Jag
fick i alla fall min specialistutbildning
godkänd i mars 1986. 
Under tiden på Rålambshov blev

jag också för första och sista gången
anmäld till Ansvarsnämnden (så hette
det på den tiden), eller rättare sagt
anmäld många gånger av samma
patient. Det var patientens sambo som
anmälde alla läkare som var inblan-
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dade i hennes sambos behandling.
Han var svårt sjuk, tvångsintagen, men
enligt henne var det fel. Jag var extra
anmäld för att jag låtit klippa honom
till en frisyr som liknade den jag hade! 
När Ansvarsnämnden bad mig

förklara mig ringde jag och frågade
om det räckte att de fick ett fotografi
av mig och honom för att se att vi inte
var klippta på samma sätt. Nej, det
skulle inte räcka, jag var tvungen att
förklara mig skriftligt.

Hon som anmälde oss satt några
dagar vid Sergels torg med bande -
roller mot oss doktorer. Tack och lov
fick jag inga fler anmälningar under
mitt långa yrkesliv. 
Jag har inte haft många

arbetsplatser  . Hela 80-talet arbetade
jag på Rålambshovs sjukhus och det
som då var Hägerstens sektor, både
slutna och öppenvården. Sedan Sollen -
 tuna Psykiatriska Mottagning där jag
slutade och kom tillbaka tre gånger.
Under tiden var jag två år på FHV och
från 2008 på Norrtälje psykiatri. 
De senaste cirka 15 åren har jag

arbetat med neuropsykiatri vid sidan
av uppdraget som medicinsk lednings-
ansvarig. 
Hela tiden har jag också arbetat

privat på min egen mottagning. Här
har jag kunnat, och kan fortfarande,
följa patienter under många år. Det är
det som är tjusningen med jobbet och
viktigt både för patient och doktor. Det
är det som gjort att jag har varit länge
på samma arbetsplats. 
Man ser tydligt olika trender i psy-

kiatrin från mitt tidsperspektiv. Under
slutet av 1980 och -90-talet handlade
det om nyinsjuknade i psykoser/schizo-
freni, Cullbergs projekt, TIP-projektet i
Norge, Stavanger. Det blev många stu-
diebesök för att se hur andra
arbetade. 
Jag var med att bygga upp ett team

för nyinsjuknade i psykos vid Sollen-
tuna öppenvårdsmottagning som var

en del av Sollentuna, Sigtuna,
Upplands Väsby sektor. Jag jobbade
med psykospatienter hela 1990 talet. 
Under tiden har det tillkommit

”nya” neuroleptika, först cisordinol
acutard som var till stor hjälp vid
behandling av akut sjuka. 
I mitten av 1990 talet kom Psykiatri

Ädel. Omsorgen av svårt sjuka patien-
ter skulle delas mellan landstingets
psykiatri och kommuner. Man började
stänga mentalsjukhusen och minska
antalet vårdplatser. 
Kommuner fick ansvar för omvård-

nad, boende och sysselsättning, lands-
tinget för behandling. Tanken var inte
så dum, men gränserna för ansvar var
inte så tydliga. Vi skulle samarbeta.
Samarbete kräver tid, tydliga riktlinjer
och att kunna respektera varandras
arbete. Först och främst krävdes att vi
som skulle samarbeta hade nära kon-
takter och litade på varandra. Det fun-
gerade bra i Sollentuna från början. 
Jag tror att en av orsakerna till

detta var en resa som vi gjorde till -
sammans, personalen från kommu-
nens socialpsykiatri och mottag-
ningen. Vi åkte en vecka till Rimini för
att till  sammans titta på italiensk psyki-
atri. Det var inte mycket att titta på,
de låg efter svensk psykiatri, men
under den resan kunde vi knyta kon-
takter med varandra, bli ”kompisar”
och det underlättade fortsatt samar-
bete.
Jag tyckte mycket om att arbeta

med de svårt sjuka psykospatienterna.
Jag tänker mycket på en patient som
kom till mottagningen efter en tid på
psykiatrisk klinik. Han kom till sitt
första besök med sin far. Han var en
patient som behövde hjälp, behand-
ling. 
Tyvärr avbröt han medicineringen

efter ett tag och skulle istället
behandlas av allmänläkare eftersom
det var skamligt, inte bara för honom
utan även för familjen, att ha kontakt
med psykiatri. Jag är fortfarande
ledsen över att jag inte gjorde mer för
att övertala honom att inte bryta kon-
takten med vår mottagning. Det tog
inte lång tid innan han tog livet av sig. 
Jag hade bland annat två tvilling-

bröder som patienter som led av schi-
zofreni. En av dem var mycket orolig
att människor skulle betrakta honom
som ”dum” eftersom han var psykisk
sjuk. Jag intygade att det faktum att
man är schizofren är inte lika med att
vara mindre värd och kunnig än
andra. Han var så tacksam för det. Det
intyget hängde han ovanför sin säng
och jag vet från boendestödjare att
det hängde där i många år. 

Neuropsykiatri 
blev mitt stora intresse

På 1990 talet började man uppmärk-
samma patienter som inte passade in i
de ”vanliga” diagnoserna. En ung kille
var skickad till min mottagning
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eftersom han inte klarade att behålla
något arbete. Han visste inte själv
varför han skulle söka hjälp, enligt
honom hade han inga problem. 
Jag fick vid våra samtal fram att

han bara åt avokado och den skulle
bara vara från en speciell butik i Stock-
holm. Det kom också fram lite andra
konstigheter och jag undrade vad det
var för fel med honom. 
Det var hans far som väckte frågan

om Aspergers syndrom. Det var en
aha-upplevelse för mig och jag
började mer och mer intressera mig
för det. 
På en föreläsning berättade en ung

man om hur ont det gör när man får
håret klippt, hur jobbigt det är att bli
utsatt för olika ljud och att han måste
ha hörlurar på sig för att till exempel.
kunna åka tunnelbana. Det var då, nu
går nästan alla med hörlurar på. 
Man började tänka om och förstå

att en del patienter med Asperger
syndrom var missförstådda av vården
och betraktades och behandlades som
psykospatienter. Deras överkänslighet
tolkade man som hallucinationer.
Dessa patienter som senare ingick i
det som kallas neuro psykiatri blev mitt
stora intresse. 

Bipolär sjukdom ny trend
mot slutet av 1990-talet

Mot slutet av 1990 talet kom en ny
psykiatrisk trend, bipolär sjukdom.
Manodepressiv sjukdom fick nytt
namn och de första specialiserade
affektiva mottagningarna kom.
Litium behandlingar och så små-
ningom andra stämningsstabilise-
rande mediciner infördes. Man
började uppmärksamma dessa patien-
ter mer med bättre diagnostiska
riktlinjer och behandlingsmöjligheter. 
Jag började jobba med neuro -

psykiatri – men vad betyder neuro -
psykiatri? Den beteckningen omfattar

både ADHD/ADD och autismspektrum-
tillstånden. Men varför? Är till
exempel läran om psykossjukdomar
inte neuropsykiatri? Det borde den
vara i alla högsta grad. 
Jag började utreda och behandla

patienter med ”neuro-tillstånd” på
Sollentuna Psykiatriska Mottagning,
för att fortsätta med det i Norrtälje,
där vi byggde upp Neuroteamet. 
Jag hade skrivit riktlinjer för både

utredning och behandling något år
innan det kom regionala riktlinjer. 
En sak som jag inte förstod och

fortfarande inte förstår är varför mot-
tagningar får extra betalt för neuro-
psykiatriska utredningar? Vad är det
för speciellt med det? Det är lika svårt
och viktigt att ställa andra psykia-
triska diagnoser som till exempel 
schizofreni? 

Det som gör det så stimulerande
att arbeta med dessa patienter är att
man kan hjälpa dem snabbt. Patienter
med ADHD/ADD utan samsjuklighet
(tyvärr sällan) svarar oftast bra på
behandling. Här har det också hänt
mycket, nya mediciner har kommit,
inte bara metylfenidat-preparaten. 
Samsjukligheten kommer säkert att

bli bättre med tiden när man upp-
märksammar problemen tidigare och
hjälper barnen innan de som vuxna
börjar behandla sig själva med både
alkohol, narkotika och lugnande
medicinering. 
Jag hoppas också att många unga

slipper hamna i brottslighet om de får
hjälp i tid och inte hinner förstöra för
sig själva och andra. Det är viktigt att
hjälpen kommer tidigt, men risken är
att man överdiagnostiserar. Det är inte
så att alla stökiga och ouppfostrade
barn har ADHD. 
I många fall kan det vara positivt

att ha ADHD, man är mer kreativ,
driven och framåt bara man får hjälp
med de negativa symtomen. 
Jag vill berätta om en av mina pati-

enter som jag träffade första gången
2000 och hade under behandling tills
jag slutade arbeta. 
Vid Sollentuna Psykiatriska öppen-

vård träffade jag en ung man som
enligt uppgift var farlig och man inte
skulle träffa ensam. Vid första besöket
var därför en manlig sjuksköterska
med. Jag tror att vi båda fick en
speciell känsla för patienten redan vid
det första mötet. Det kändes att det
bakom denna farliga fasad fanns en
mjuk kille. Han hade redan en del kri-
minalitet i bagaget och hade kontakt
med beroendemottagningen. 
Han var impulsiv och utagerande,

skrek och var arg. Det kan jag också
vara och vi hittade varandra ganska
snabbt. Han lyssnade på mig och
förstod att jag ville hjälpa honom.
Hans beteende ledde till konflikter
med allt och alla, speciellt med olika
myndigheter som Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och socialtjäns-
ten. Jag var på många träffar bl.a.
med socialtjänsten för att rädda
honom från olika situationer och föra
hans talan.  
Den neuropsykiatriska utredningen

visade klart att han hade ADHD. Mina
villkor för att han skulle fortsätta på
mottagningen hos mig var att han
skulle sluta med ”medicinering” vid
sidan om. Det gjorde han och behövde
inte fortsätta på beroende -
mottagningen.
Vid ett tillfälle, efter något

slagsmål som han hamnat i, beklagade
han sig för mig att andra provocerar
honom. Jag sade att det var inget
konstigt i det, han såg ut som själva
Bin Ladin med långt skägg och inget
svenskt utseende. Det var strax efter
terror attacken i New York, 11 septem-
ber. Vad hände? Dagen efter, på
morgonen, när jag kom till jobbet
väntade han på mig för att visa mig
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att skägget var borta! 
Det var inte lätt att behandla honom

med ”normala” doser metyl fenidat.
Ritalin, Concerta hjälpte inte mycket
och högre doser ledde till biverkningar
med hjärtklappning och några besök
på medicinakuten. Då ansökte jag hos
Läkemedelsverket om licens på
Adderall. Jag tror att han var en av de
första i Sverige som behandlades med
det preparatet. Det fungerade! 
Han kallade sig för min ”försöks -

kanin”. Han blev lugnare, klarade
kontakter med andra bättre och fick
inga biverkningar. Under tiden fick
han sjukersättning (behövde inte
längre bråka med Försäkrings kassan)
och klarade att delta i vissa aktiviteter
via socialpsykiatrin. Så var det tills jag
slutade jobba på Sollentuna -
mottagningen 2008. 
Han ville fortsätta hos mig på mitt

nya jobb, men jag hade inte bestämt
mig då var jag skulle arbeta. Det var
sorgligt att lämna honom. Han var
ledsen, jag också. 

Jag började arbeta i Norrtälje Psyki-
atri. Det hade inte gått många
månader när det en dag ringde i tele-
fonen på jobbet. Jag hörde hans skrik
i telefonen ”Jag har hittat dig”! 
Det visade sig att den doktor som tog

över hans behandling vid Sollentuna -
mottagningen hade sagt något kritisk
om mig (vi var inte riktigt vänner) och
ifrågasatt hans medicinering. 
Vad hände då? Patienten skulle

försvara mig och doktorn fick ”på
käften”. Det slutade med att patien-
ten blev flyttad till Rättspsykiatrin i
Huddinge. Nu ville han att jag skulle
ta över hans behandling och komma
till mig till Norrtälje. 
Jag blev glad av att höra av honom

och lovade att ta över behandlingen
om han skulle ”sköta sig”. Jag åkte på
ett par möten till Huddinge Rätts -
psykiatri och vi kom överens om att
jag skulle ta över behandlingen. Han
fick tillbaka Adderall och började må
bättre igen. 
Kontakten med neuroteamet i Norr-

tälje fungerade jättebra. Alla kallade
honom for ”Alicjas patient”. Han
klarade inte att åka kommunalt på
egen hand, men personalen från
social psykiatrin i Sollentuna följde
med honom till hans besök. Hans liv
blev bättre, han gifte sig med en
kvinna som han hämtade från sitt
hemland. De fick barn och vem var det
som först fick se den lilla pojken? De
kom till Norrtälje för att visa mig
sonen. 
Under de många åren som han var

min patient – min ”bästa patient”,
som han har sagt, har jag fått många
kort och små presenter som visade hur
mycket han uppskattade vår kontakt.
När jag skulle avsluta min tjänst fick
jag lämna honom igen. Det var
sorgligt, men den gången lämnade
jag honom i goda händer hos mina
arbetskamrater. 
Någon månad efter att jag har

slutat arbeta träffade jag honom på
mottagningen och han hade med sig
ett litet brev skrivet på en postitlapp

läkaryrket

Bilder från kriget i Syrien och
vandrande flyktingar genom
Europa känner vi alla. Mycket

litet berättades om flyktingarnas civila
liv före kriget, men rimligen hade
många lång yrkesutbildning och
troligen fanns det läkarkollegor bland
dem. 
I slutet av 2015 beslöt Skåne-SÄL:s

styrelse att söka kontakt med
eventuella   nyanlända utländska
kollegor. Målet var att hjälpa till med
svenskan, förklara sjukvårdskulturen i
Sverige och eventuellt bidra med
fakta i hälso- och sjukvårdsfrågor. 
Ett upprop till våra 380 medlemmar

gav gensvar från en grupp om 20 som
kunde tänka sig delta i projektet.

Så småningom fick vi kontakt med
Folkuniversitetet i Lund där man pla-
nerade kurs i gymnasiesvenska C för
nyanlända läkare. Vi hade vårt första
möte på ett kafé i Lund den 8 februari
2016. Då mötte vi 20 läkare, hälften

från Syrien, hälften kvinnor, flertalet
flyktingar, men några hade mött
kärleken i Sverige och flyttat hit med
en läkarexamen i bagaget. 
De hade alla godkänd kurs i

Svenska för Invandrare (SFI). Nu skulle

Skåne-SÄL:s
språkkafé fick
ministerbesök

Den 19 december ifjol kom arbetsmarknads- och integrationsminister Ylva Johansson till Skåne-
SÄL:s språkkafé. Här fotograferas hon tillsammans med Birgitta Castor av det medföljande 
pressfotografuppbådet. Foto: Margaretha Nordh
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”Hoppas att allt är bra med dig, jag
kämpar på. Jag tänker på dig hur
viktig du är för mig. Fast du är inte
min mamma så har jag gillat dig
som mamma”. 
Jag saknar honom! Inte bara

honom, jag har träffat många unga
människor som har varit så tack-
samma för att de fick hjälp med att få
ordning på sina liv. 
Under åren har inte bara psykiatrin

förändrats utan också synen på
psykiatriska   sjukdomar. Tidigare var
det skamligt att lida av någon psykia-
trisk sjukdom, nu har det nästan blivit
tvärt om. Det är mycket positivt att
man avdramatiserar psykiska sjukdo-
mar, att man pratar om det i TV, tid-
ningar, men det blir ibland till över-
drift. Man hör ”kändisar” som nästan
skryter om att vara bipolära, ha ADHD
eller beroende/missbruksproblem.
Man har ofta svårt att skilja mellan
vad som är psykiskt lidande och vad
som är psykisk sjukdom. 
Jag kan glädja mig åt att jag har

haft det bästa jobbet som man kan ha.
Men arbete i Landstinget har också
sina mörka sidor. Först och främst
ständiga omorganisationer utan att
utvärdera vad som är bra eller dåligt
med den befintliga. Nya chefer, även
utan medicinsk utbildning, som tror
att om man omorganiserar så kommer
allt och alla att fungera bra.
Det är inget konstigt att det är

svårt att rekrytera doktorer. Man
tänker mest på pengar och glömmer
människor i form av både personal
och patienter. 
Jag har trivts jättebra med vårt

neuro team i Norrtälje, där vi fick göra
både utredningar och behandlingar,
bra kontinuitet för patienterna. Men
nej, det fick inte vara så, vi splittrades,
teamet delades. Varför? 
Jag har prövat att jobba som hyr -

läkare ett par veckor på en psykia-
trisk mottagning i södra Stockholm. 
Där bedömde jag att en patient, en

ung man, skulle behöva samtalskon-
takt. Jag vände mig (som man skulle
göra) till mottagningens koordinator
för att ordna det. Vad fick jag för svar? 
Ett års väntetid!!! Det var inte något

aprilskämt. Ska Stockholms psykiatri  
fungera så!? 
Nu är jag tillbaka i Norrtälje, lite

grand. Det är svårt att sluta jobba helt
och hållet! 
Vad ska jag göra annars? Virka

mina mjukisdjur?

de läsa svenska, koncentrerat, för att
sedan så småningom bli behöriga som
specialister enligt Socialstyrelsens
krav eller tvingas att också genomgå
kunskapsprov. 
Våra möten varannan tisdag för-

middag välkomnades som tillfällen då
våra kollegor kände sig som läkare,
inte enbart som elever i svenska. 
Tills nu har vi haft 57 träffar. Folk-

universitetets kurser är på sex
månader, sedan kommer nya stude-
rande, varje gång cirka 20, så vi har
träffat många under snart två års
språkkaféer. Numera har Folkuniversi-
tetet ett inträdesprov för att få en
mera homogen grupp med förutsätt-
ningar för att lyckas med gymnasie -
svenskan.
Hur gör vi? Varje gång har vi

rollspel, där vi svenskar är patienter
och våra utländska kollegor agerar
läkare. Det går bäst när vi är lika
många svenskar som utlänningar, om
inte improviserar vi. Fallen har kort-

fattat presenterats vid föregående
träff. Här gäller det att förstå både
skånska och rikssvenska, och att
lyssna till patientens berättelse utan
att alltför snabbt skynda iväg till labo-
ratorieprover och remisser, samt att
föreslå och förklara behandling. 
Samtalet är det viktigaste, men vi

går igenom fakta med hela gruppen.
Högläsning ur Läkartidningen,
ordlekar, fallpresentationer är andra
moment där vi förklarar ord och
korrigerar   uttal och stavning av
framför allt medicinska begrepp. Vår
pågående kurs innehåller både
läkare, tandläkare, apotekare, en
fysioterapeut och en veterinär. Det är
en utmaning att planera rollspel som
någorlunda passar alla dessa! Till all
lycka har vi nu två svenska tandläkare
som kompletterar oss. 
Då vi sågs vid språkkaféet den 19

december ifjol var arbetsmarknads-
och integrationsminister Ylva
Johansson   aviserad. 

Hon kom, hälsade i hand på alla del-
tagarna och ställde relevanta frågor
både till våra utländska kollegor och
till oss. Hoppas ryktet om vårt språk-
kafé nådde regeringskansliet.
Se´n hade vi fest. Det blev medhavd
mat från alla världens hörn. Läcker
start inför svenska julmaten.

Vad vi saknar är en uppföljning av
våra vänners vidare öden. Hur gick
det för dem som vi träffade för snart
två år sedan? Vi har anekdotiska
berättelser att det gått mycket bra för
några av dem. Vi vet att våra insatser
är uppskattade. I enkäter bedöms vi
högst av Folkuniversitetets studiemo-
ment. Det kan väl inte enbart bero på
att vi alla får kaffe och kaka som den
duktiga coachen Mozhdeh fixar för
att det skall bli – just ett språkKAFÉ? 
På Folkuniversitetets hemsida kan

man också läsa om oss:  
www.folkuniversitetet.se/aldrelakare

Birgitta Castor

”Inte konstigt att
landstinget har svårt att
rekrytera doktorer, man
tänker mest på pengar”
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Dags att 
avskaffa landstingen!

H
är kommer mina person-
liga reflexioner efter ett
långt yrkesliv som
allmän läkare och chef.
Under alla mina yrkes-

verksamma år har jag upplevt ett
motstånd från de administrativa
skikten i landstingen när vi jordnära
sjukvårdsarbetare föreslagit föränd-
ringar i vår verksamhet utifrån patien-
ternas behov, eller för att förbättra
arbetsmiljön! 
Den enda diskussion som gällt är

att hålla budget och att anpassa intäk-
terna till de årliga nyheter som gäller
för ersättning. Får man mer betalt för
läkares hembesök, så ordnar man på
vårdcentralen att en läkare alltid är
med distriktssköterskan vid just
hembesök, med dubbel ersättning.
Inte för att medicinska skäl föreligger!
Ibland får vårdcentralen betalt för

telefonsamtal, ibland för recept och
nu kommer ju möten via web-telefon!
Ja, man kan verkligen möta patienten
på många olika sätt. 
Finns kontinuitet  mellan

läkare/sjuksköterska och patient kan
man själv välja vilket kontaktsätt som
är lämpligt. Ibland är hembesök den
lämpliga kontakten. Inte för att man
får mer betalt! 
Vi som arbetar och känner patien-

ten vill och kan bedöma på vilket sätt
vi bäst kommer i kontakt med våra
patienter. Kontaktsättet  ska ju
bestämmas av läkare och patient till-

sammans. Att e-maila varandra borde
idag också vara betydligt lättare! Visst
ska vården vara lättillgänglig, men det
får inte ske på bekostnad av de
kroniskt sjuka patienterna  som
behöver kontinuitet och längre
besökstider än vad som prioriteras
idag!
Politiker är ofta positiva till föränd-

ringar, särskilt i valtider, men de
verkliga stockarna däruppe i led-
ningen är enligt min uppfattning
tjänstemännen, med flera olika hierar-
kiska nivåer. Förändringar i ersättning
och olika projekt håller dem ju syssel-
satta åtminstone några år i taget. Och
när det gäller nya byggnader tycks ju
resurserna  av skattemedel vara
oändliga och utan kontroll! 
Det är inte längre professionerna

som styr vården!  Och om det är till
exempel en läkare i ledning, så har
hen ofta inte varit yrkesverksam på
många år, vilket gör att om man är för
kritisk mot vissa åtgärder, så får man
gå. Ofta har man då inget att komma
tillbaka till! Så därför är det lättare att
tiga.
Jag läste häromdagen att en politi-

ker sade att nu ska vi inte förändra för
mycket i svensk sjukvård eftersom vi
redan har en sådan kris!  Det är väl då
man ska göra nya  genomgripande
förändringar? För att få bort den byrå-
krati som nu råder.
Inför ett nationellt enhetligt sjuk-

vårdssystem. Avskaffa landsting och

SKL! Staten måste ta ett större ansvar
för vården, så att vi kan leva upp till
vård på lika villkor.

Dags att låta primärvården leva
upp till ”Låt tusen blommor blomma”,
som startade i och med husläkarlagen
på -90 talet. Olika driftsformer, men
samma nationella  teambaserade
innehåll i vår verksamhet. 
Låt patienten även söka sjukhus-

vård valfritt i Sverige! Konkurrens
behövs för utveckling  av en verksam-
het.
Schemalägg fortbildningen, som är

en självklar del i ett livslångt lärande!
Vi är ett litet land, där valfrihet är

en självklarhet. Vi borde redan ha
kompatibla datasystem i vårt land.
Otroligt att det inte finns! Varje lands-
ting ska uppfinna hjulet.
Låt de olika medicinska professio-

nerna ta över ledningsfunktionerna i
svensk sjukvård tillsammans med
lämpliga  rådgivare. Få tillbaks möjlig-
heten av att kunna påverka verksam-
heten för en acceptabel arbetsmiljö
och för patienternas bästa.

Christina 
Fabian 

EN INSPIRERANDE RESA OCH KURS FÖR FLERA SINNEN! På Etnas vackra 
sluttningar i den lilla medeltida staden Castiglione di Sicilia arrangerar vi i 
samarbete med konstnären Anders Palmér en målarkurs med inriktning på 
landskapsmåleri. Vi bor i ett gammalt medeltida palats omgjort till stilfullt 
hotell som vi har för oss själva. Under en vecka fördjupar vi oss i kreativitet 
och modet att bryta mönster och arbeta med alla sinnen. Anders som också  
är terapeut har arbetat fram sitt sätt att undervisa och föra dialog med sina 
kursdeltagare under mer än 20 år av målarkurser i Italien. Vår lokala guide, 
svenska Johanna Siljehagen, tar oss med på härliga utflykter då vi tar med 
målarväska och staffli. Bland annat besöker vi en olivodlare och de grekis-
ka templen i Tempeldalen. Inga förkunskaper krävs för att delta i kursen. 

Anders Palmér är uppmärksammad landskapsmålare och flitig utställare. 

FÖLJ MED TILL STÅTLIGA LÄCKÖ SLOTT där 
sommarens operapremiär, ”Vampyren”,  
av Heinrich Marschner väntar oss. Operan 
inspirerade Richard Wagner i hans arbete 
med ”Den flygande holländaren”. För regin 
svarar Johannes Schmid och i titelrollerna 
ser vi Hannes Öberg och Vivianne Holm-
berg. Under resan besöker vi flera historiska 
platser, däribland Karlsborgs fästning, 
Gripsholms slott och Husaby kyrka, där Olof 
Skötkonung lät sig döpas. 

I pittoreska Lidköping bor vi på trevliga 
Hotell Edward.

OPERARESA TILL LÄCKÖ SLOTT  
med premiären av Heinrich Marschners opera ”Vampyren” ✤  14–16 juli 2018

RESEFAKTA:

  PRIS:  Delat dubbelrum 17 950 SEK. 
Tillägg enkelboende i dubbelrum: 1 250 SEK

I priset ingår: 
●   Flyg Arlanda/Landvetter/Kastrup – Catania t/r med 

Lufthansa.  Transfer till och från hotellet.

 ●   7 nätter med halvpension (frukost + middag inkl vin)  
på fyrstjärniga Hotel Florio i Castiglione di Sicilia

 ●   Utflykter med inträden och transporter enl program, 
Anders Palmér som handledare under hela kursen.

RESEFAKTA:

  PRIS:  Delat dubbelrum 6 300 SEK. 
Enkelrumstillägg: 200 SEK

I priset ingår: 
●   Buss Stockholm – Lidköping t/r,
●   2 nätter i delat dubbelrum på fyrstjärniga Edward  

Hotell (inkl frukost) i centrala Lidköping, tre luncher  
varav en lättare, två middagar. En förmiddags  
kaffe och en eftermiddagskaffe.

●   Operabiljett till premiären av Vampyren på Läckö Slott, 
samtliga transporter med hyrd buss enligt program.

MÅLA PÅ SICILIEN
Målarkurs med Anders Palmér ✤  11–18 oktober 2018

Mejt Resor AB (org nr.559015-3838) är medlem i Svenska Resebyråföreningen och har tecknat 
resegaranti hos Kammarkollegiet. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmen. RESOR BORTOM TID OCH RYMD

 BOKNING: info@mejtresor.se tel 0704-22 01 74  KOMPLETT RESEPROGRAM: www.mejtresor.se



T
ill mat och konst hör förvisso
också konsthantverk. Det
gäller både det som visas på
matbordet och miljön i de
rum man intar sina måltider.

En stor del av matbordskonsten är de
kärl som man har för att servera mat
och dryck.
Det äldsta av matbesticken är kniven.

I finare sammanhang bar
man med sig sin kniv i ett
hölster. Kniven, liksom
svärdet, kunde utföras
som verkliga konstverk. 
I USA skär man upp

maten med sin kniv för
att sedan lägga den åt
sidan. Det dröjde länge innan våra mat -
bestick fick en likformig design. Matbe-
sticksserviser fick inte sällan namn efter
individer i kungahuset. 
En av de vanligaste modellerna är

”Olga”, dock utan att någon vet
varifrån beteckningen emanerat. Olga-
modellen är en typisk produkt av 1800-
talets nyrokoko. Förmodligen började
Olga tillverkas på 1830-talet och
troligen från början i England. I slutet
av 1800-talet kallades modellen i Frank-
rike för ”Olga Suédois”, vilket tyder på
att det var i Sverige som modellen fick
störst genomslagskraft och den fort-
satte att öka i popularitet under 1900-
talet. 
Det fanns ett stort antal silversmeder

som fyllde funktionen att tillverka
pjäser som bägare och bestick i vilka
man kunde ”spara sina pengar” då

några banker i dagens mening inte exi-
sterade. 
Hos mer välbeställda kanske man

inte använde sina silverföremål till
vardags utan liksom hos mindre lottade
åt man med egen tillverkade träbestick. 
Besticken blev allt mer specialiserade

där vissa skulle användas för kött, andra
för fisk. Bland fiskbesticken tillkom spe-

ciella gafflar för
sillen, andra
bestick gjordes för
krabba, hummer
och ostron. Det
välförsedda
hemmet kunde
också behöva ha

särskilda bestick för att kunna sleva ut
märg med eller gafflar att servera ost-
fondue med.

Under tidigare århundraden fick man
sätta fyr i sin eldstad för att hålla varmt
där man skulle äta, särskilt om det
skulle ske i en särskild matsal. Eldstaden
skulle upprepat födas med ved. Detta
problem löstes med den svenska upp-
finningen, kakelugnen, där värmen
kunde hållas upp till 15 timmar. 
Carl Johan Cronstedt och Fabian

Wrede fick 1767 ett statligt uppdrag att
utveckla en värmekälla där man inte
behövde stiga upp på natten för att
elda. De konstruerade ett sinnrikt
kanalsystem som röken tvingades
igenom, vilket bidrog till att ugnens

kultur | Mat, konst och måltidsmiljö | Del 2
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Matsalens konsthantverk
TEXT:

PER-ANDERS MÅRDH

• Per-Anders Mårdh är prof. emeritus
vid Lunds Universitet. Förutom att ha
ägnat sitt liv åt kvinnors hälsa och
ohälsa har han studerat konsthistoria
och konsthantverk. Han är också
samlare av allmogekonst.

Kniven 
det äldsta
matbesticket

Besticken ”Olga” – är en av de vanli-
gaste modellerna. Trots det vet man
inte var namnet kommer ifrån.
Besticken på bilden publiceras med
tillstånd från Monika Törnqvist,
Gense. 

*****

VÄRME OCH LJUS
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värmemagasinerande förmåga
ökades. 
Kakelugnar kom att installeras i

hemmen, mest i städerna, på
senare delen av 1800-talet och har
starkt bidragit till det svenska bor-
gerskapets sociala liv. De äldsta
kakelugnarna kunde vara verkliga
konstverk, som de som tillverkats
på Mariebergs porslinsfabrik i
Stockholm på 1700-talet.
Ljuset på matbordet skapades

först genom att tända en veke
nedsänkt i olja. Man kunde också
bränna talg innan man uppfann
stearin. Elljuset kom in i hemmen
först kring 1910, men för de flesta
inte förrän två-tre årtionden
senare. Vill man idag ha en inbju-
dande måltidsmiljö duger inte
elljus utan då går vi tillbaka till
stearinet. 
Ljusstakar i silver eller tenn har

förblivit eftertraktade, inte minst
de som gjorts redan på 1700-talet.
Vill man imponera på sina gäster
plockar man lämpligen fram några
bronsförgyllda kandelabrar.

Som bekant dröjde det länge innan
man på Meissen lyckades knäcka
kinesernas knep för att tillverka
värme beständigt porslin. Innan
dess fick man i Europa nöja sig med
att göra bordsporslin i fajans. Idag
kan man dock vara lycklig om man

äger gamla fajanstallrikar. 
I Sverige har bara Rörstrand och

Gustavsberg gjort omkring två
tusen olika servisdekorer. Gefle
porslinfabrik har också bidragit,
bl.a. med Arthur Percy som
designer. 
I början av den fabriksmässiga

tillverkningen av tallrikar var det
populärt att dekorera med s.k.
överföringsteknik. Den hade
utvecklats i England på 1700-talets
senare del. I Sverige köpte man tall-
riksmotiv från England. Ett sådant
var Willow-motivet som förekom-
mit på miljoner tallrikar. Motivet
förekom också på kinesiska värme-
tallrikar tillverkade under
Qianlong-perioden (1736-1795).
Varmt vatten kunde fyllas på i
undertallriken för att hålla maten
varm tills den skulle förtäras. 

Kakelugnen – en svensk 
uppfinning som på 1800-talet 

förändrade borgerskapets sociala liv

Kopia av kakelugn från Marieberg.  Fortsättning nästa uppslag >>>

Värmetallrik från Kina, ca 1800. Redan på
1500-talet under Mingperioden gjordes
värme skålar i Kina. Bilden publicerad med
tillstånd från Björn Gremner, AntikWest.

PORSLINET OCH GLASEN



Det finns flera tolkningar av de
kinesiska folk sagor som berättas på
dessa tallrikar. Många tallriksdekorer
från svenska porslinsfabriker har getts
namn som anknyter till Fjärran Östern;
som Tokyo och Yokohama, liksom
servisen Japan , som blev den första
svenska bordsservis som var mångfär-
gad. På slutet av 1800-talet och en bra
bit in på 1900-talet måste dessa servis-
namn ha uppfattats som exotiska. 
Bilderna på tallrikarna har motiv

som skildrar en svunnen tid i Fjärran
Östern som kanske existerade i Edo,
det gamla namnet på Tokyo. 
En kinesisk skärva från 1700-talet

inspirerade till Rörstrands servis
”Ostindia” som blev en omtyckt lång-
körare på fabriken. 
Namnet på servisen ”Stambul”,

dagens Istanbul, tyder på att även
Turkiet uppfattades som exotiskt. I
motsats till Asien verkar inte Amerika
ha utövat någon magisk kraft på ser-
visdekoratörerna hemma i Sverige. 
Tallriksdekorerna utgör i sig konst-

historia, eftersom de påverkats i de vid
tillverkningstillfället förhärskande stil-
arterna i konsten. 
Under mitten av 1900-talet anlitade

man flera av de mest välkända svenska
konstnärerna till att lämna dekorför-
slag. Under en viss tid fick också glas-
konstnärerna Edward Hald och Simon
Gate dekorera tallrikar, liksom Isaac
Grünevald. Det porslin som Arthur
Percy och Stig Lindberg gjort dekorer
till har under senare årtionden visats
på utställningar i de museala fin -
rummen, exempelvis Nationalmuseum
och Waldemarsudde. 

Bland särskilt märkliga mattallrikar är
de som Mao lät tvångstillverka på en
av fabrikerna i porslinstaden Jing-
dezhen. Tallrikarna skulle han ha till
sin segermåltid då Folkrepubliken

Kina skulle deklareras på slutet av
1940-talet. 
Ägaren till fabriken försåg tallrikar

med ett bräm som till färgen var
närmast identisk med de gamla kine-
siska kejsarnas högst privata gula
färgton. Den som använde den färgen
miste huvudet. Det var förbehållet
kejsaren och hans kejsarinna att
använda porslingsskålar som var gula
både på ut- och insidan medan övriga
kejserliga familjemedlemmar fick ha
skålar som var gula utanpå men vita
inuti. 
Konkubiner fick gula skålar med

gröna drakar. På brämet på Maos spe-
cialbeställda servis fanns en lätt för-
ändrad variant av den ryska tsarfamil-
jens emblem. På baksidan av tallri-
karna hittar man poesi författad av
Mao. 

I det välförsedda hemmet kom krav på
att ha olika typer av tallrikar och glas.
För dessa behövdes en rad skåp som i
sin tur medförde krav på en särskild
serveringsgång. Där skulle finnas ett
antal dussin med flata och   djupa tallri-
kar, men också av smör tallrikar – en
för varje gäst. Dessa tallrikar kallas
idag ofta bara för små assietter. Därtill
borde det finnas ett ställ för en
smörkniv. Stället kunde gärna få vara
av silver men ännu bättre om det var
tillverkat av älvdalsporfyr.

Man serverade mycket mer av
soppor i äldre tider. Soppslevar tillver-
kades i silver vilka kunde användas av
såväl vänster- som högerhänta, d.v.s.
som kunde tömmas åt både höger och
vänster.  Slevarna kunde vara av silver
och handtaget av ebenholts eller i
enklare utförande i svärtat inhemskt
trä. De var ofta försedda med en
benknopp i ändan. 
Uppläggningsfat i olika storlekar,

som ett fat stort nog för älgsteken
med tillhörande trancher-bestick
ingick också i den välförsedda famil-
jens ägo. Ett inte fullt så stort upp-
läggningsfat borde också finnas till
hands för söndagssteken med en skål
för rönnbärsgelé och en annan för
inlagd gurka.
Man skulle ha glas för bordsvatten,

snaps, rött och vitt vin, champagne,
sherry, portvin, likör, whisky och inte
att förglömma seltersglas. Därtill kom
glas att dricka grogg ur efter
måltiden. På slutet av 1800-talet till-
verkade glasbruket Kosta inte mindre
än 62 olika glasserviser! Fram till slutet
av 1800-talet formgavs glaset av glas-
arbetarna själva eller av beställarna.
Först vid sekelskiftet knöts formgivare
till bruket. Idag har smaken svängt
helt och glasserviser från de stora
kända glasbruken säljs för några
hundralappar på auktioner.
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Skål i kejserligt gult från Ming Imperial, kejsa-
ren Jiajing 1522-1566. Bilden publicerad
med tillstånd från Björn Gremner, AntikWest.

Fiskfat med insats från Kina ca 1800. Bilden
publicerad med tillstånd från Björn Gremner,
AntikWest.  

MAO:S MÄRKLIGA TALLRIK

DET VÄLFÖRSEDDA HEMMET
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O
tsuka konstmuseum i
Japan är världens
största museum när det
gäller keramisk konst.
I den drygt 29 000 

kvadratmeter stora byggnaden finns
mer än 1 000 kopior av olika mäster-
verk, från gamla väggmålningar till
moderna målningar, utvalda från 190
konstmuseer i 25 länder över hela
världen. Mästerverken återges i sin
ursprungliga storlek helt på keramik
med hjälp av en speciell teknik som
utvecklats av det japanska företaget
Otsuka Ohmi Ceramic Company. 
Konstmuseet uppfördes år 1996 i

staden Naruto i Tokushima-provinsen,
som ligger på östra sidan av ön
Shikoku, för att fira företaget Otsuka
Corporations 75-årsjubileum. 
Den största delen av företaget

utgörs i dag av Otsuka
Pharmaceuticals  , som driver
läkemedels   företag världen över, bland
annat i Sverige. 
Idén bakom museet var att kera-

miska målningar skulle kunna bibe-
hålla sin färg och form i många
hundra år, och därigenom bidra till att
bevara kulturskatter som annars riske-
rade att förstöras av tidens tand. 
Museet ligger strax utanför staden

Naruto i en naturskön nationalpark
med utsikt över havet. Parken är även
ett berömt fågelreservat.
En av höjdpunkterna i museet är de

exakta, fullskaliga återgivningarna av
Michelangelos takmålningar från Six-
tinska kapellet. Besökarna kan också
njuta av färgtrogna reproduktioner av
Claude Monets näckrosor och Picassos

»Guernica« samt Leonardo da Vincis
»Nattvarden«. Den senare väggmål-
ningen finns i två versioner, en från
före och en från efter den senaste
restaureringen av konstverket i
Milano.

En annan höjdpunkt för besökarna

har varit den så kallade robot-guiden.
En talande robot som guidar besöka-
ren runt i museet och som dessutom
kan projicera bilder på väggen.
Roboten har nu närmat sig pensions-
åldern och förhoppningsvis är en ny
robot-guide på väg. 
Hemligheten bakom de gigantiska

keramikmålningarna bygger på kun-
skapen att framställa stora, släta kera-
miska skivor. Med hjälp av en särskild
teknik tillverkas de tunna skivorna av
lera som sedan bränns vid 1 300
grader. 
En stor utmaning vid produktionen

av konstverken var färgsättningen.
Genom åtskilligt experimenterande
lyckades man så småningom utveckla
omkring 20 000 olika färgtoner. Detta
möjliggjorde framställningen av färg-
trogna kopior av många världsbe-
römda målningar. Inget liknande
museum finns i världen, även om
keramisk konst av olika slag finns vitt
utspritt. 
Urvalet av de konstverk som skulle

avbildas har gjorts av en kommitté
beståendeav sex ledande konsthistori-
ker i Japan. Ordförande i kommittén,
professor Aoyagi, menar att museet
kan inspirera många japaner att
besöka olika konstmuseer ute i
världen, där originalkonsten finns. 
I verkligheten har Otsukas konst-

museeum i sig själv blivit en stor turist -
attraktion med besökare från hela
världen.

Sven Langworth, leg läkare, docent.
• Potentiella jäv: Arbetar deltid som 
konsulterande medicinsk rådgivare 
åt Otsuka Pharma och Consilient Health

”Sixtinska kapellet” i Japan 
bjuder på robot-guidade turer    

Robotguiden på Otsuka Art Museum har blivit en
höjdpunkt, inte minst för de yngre besökarna.



Seniora Läkare kallar till årsmöte lördagen
den 26 maj 2018 kl. 10 i sal 6, Högskolan,
Dalarna, Lugnetområdet i Falun.

1. Årsmötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det
gångna verksamhetsåret (se Seniora Läkares
hemsida www.slf.se/senior).
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för Seniora
Läkare och för kamratfonden för 2017.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Information från styrelsen: facklig information,
medlemsutveckling, resor etc.
11. Behandling av motioner.( se bifogad text och
hemsidan)
12. Budget för innevarande verksamhetsår.
13. Fastställande av årsavgift.
14. Val av vice ordförande samt fem ledamöter
för en mandatperiod av två år.
15. Val av två revisorer och en 
revisorssuppleant för ett år.
16. Val av valberedning, tre ledamöter och 
en suppleant för två år.
17. Övriga frågor
18. Mötet avslutas.

Styrelsens förslag till stadgeändringar:
§ 5  Nuvarande lydelse: Föreningen ska hålla
två eller flera möten per år. 
Förslag: Föreningen ska hålla ett eller flera
möten per år.
Motivering: Vid ett årsmöte har styrelsen tagit
upp diskussionen om föreningen skall ha ett eller
två möten per år. Det framkom då att den sociala
funktion våra möten fyller är mycket viktig. De
flesta tycktes överens om att behålla 
två möten per år. Styrelsen har inte heller för när-
varande någon anledning att ändra på detta. 
För framtiden anser vi dock att vi inte bör låsa

upp oss i våra stadgar vid två möten per år. Det är
ett stort åtagande att arrangera ett möte. Många
äldre är idag mycket aktiva och arbetar längre och
har helt enkelt inte tid att ta på sig ett sådant
arbete, även om det förstås är mycket stim-
ulerande. Styrelsen vill nu öppna upp för att i
framtiden ha valmöjlighet utifrån medlemmarnas
önskemål att ha ett eller flera möten per år.
§ 7 Tillägg: Styrelsen kan utse 
hedersledamot i föreningen.
Motivering: Det har påpekats av föreningens revi-
sorer att det vore lämpligt att i stadgarna bekräfta
den befintliga traditionen att styrelsen utser
särskilt förtjänta medlemmar till hedersledamöter.
Övrigt: Styrelsen föreslår ändring från central-
styrelsen till förbundsstyrelsen i rubrik 2, § 2 femte
strecksatsen samt § 8 åttonde strecksatsen.
Motivering: Läkarförbundets styrelse har bytt
namn från centralstyrelsen till förbundsstyrelsen. 

föreningsnytt Senaste nytt om 
vårmötet i Falun

T
rots höga snödrivor utanför
fönstret nalkas nu våren och
mötet i Falun 25-27 maj. Halva
anmälningstiden har gått, och

många har hörsammat uppmaningen
om tidig anmälan. 
Utflykten till Leksand är fulltecknad,

men vi har lyckats dubblera den i
omvänd ordning. Ta chansen att besöka
Karlfeldtsgården. Familjen Berggren

gör en kulturgärning och visar
gården för allmänheten, men
hur det blir framöver är
osäkert. 

Samtidigt belönades
Carl Larssongården i
Sundborn som Årets
Turistmål 2017. Där finns

enstaka platser kvar, men vi
arbetar på en dubblering. Nils

Trydings Miroutställning avslutar vi
med kaffe och smörrebröd på

Herman´s.
Golfare och tennis -

spelare finns anmälda,
men även två cyklister
(MTB)! Två tidiga uvspa-
nare har anmält intresse –
enligt observation ruvar

honan redan.
Det är Högskolans föreläsningssal

som sätter taket för hur många vi kan
ta emot. Så dröj inte med anmälan till
sista dagen.
Mötet startar på ”Kulturhuset

tio14”, Teatergatan 3, nära stationen
och centralt i Falun. Tänk på grova skor
till Gruvturen.
Föreläsningar
Pliggen Anderssons föredrag Astma-
tiska symptom hos svenska längdskid-
landslaget ligger i tiden med OS och
Uppdrag gransknings ”OS – ett orent
spel”. Gå gärna in på nätet och läs om
Michail Tonkonogi, professor vid Hög-
skolan Dalarna. Han har med sjukgym-
nast Helena Bellardini skrivit Senior

power: styrketräning för äldre och
utvecklat Fatrex, Fat Reducing Excercise. 
Nyinsatt programpunkt
Vi har dessutom en nyinsatt program-
punkt på lördagen. Även efter avslutat
yrkesliv förväntas vi ingripa, om vi kan
vara till hjälp. 
På offentliga platser och många

företag finns hjärtstartare, som de
flesta av oss inte sett i funktion. Vi
tänkte låta Crister Zedigh, överläkare
på kardiologen, kort presentera funk-
tionen, och därefter erbjuda hands on i
mindre grupper. Vi vet inte hur stort
intresset är och får improvisera. Med
anledning av detta senarelägger vi
lunchen en halvtimme till 13.00–14.30.
Demonstrationen börjar 12.30.  De som
är intresserade kan därefter dröja sig
kvar och luncha senare, eller tvärt om
äta och återkomma en halvtimme före
eftermiddagens föreläsningar.
Programmet lördagen 26 maj 
– en översikt:
8.45 Välkomstceremoni.
9.00 Äldre och muskler.
9.30 Dysfunktionell andning.
10.00 Årsmöte.
11.00 Kaffe.
11.30 Rickettsioser.
12.00 Ormgifter.
12.30 Hjärtstartare.
13.00 Lunch.
14.30 Astma hos skidlöpare.
15.00 Dopingjägaren.
15.45 Selma Lagerlöf.
Fullständigt program finns i föregå-

ende nummer av Seniora Läkare nr 4
2017 och på hemsidan. Följ oss gärna
på www.slf.se/senior för uppdaterad
info/ändringar.
Tack för många trevliga telefon- och

mailkontakter inför mötet. Det ska bli
roligt att se er här, välkomna!
För organisationskommittén 
Margareta Linder
margareta.falun@telia.com

Årsmötesprogrammet

Ruvar reda
n

Rusning till
utflykterna

!

info@favoritresor.se 
WWW.FAVORITRESOR.SE

Tel 08-660 18 00

CAPRI – POMPEJI - AMALFI
FÖRTROLLAS LIKT TALRIKA POETER av skönheten hos några av 
världens vackraste vyer i ett landskap som sjuder av historia och 
kulinarisk njutning. I Neapelbukten är Amalfi och Ravello tätt 
belägna längs den skimrande kusten. I antikens Paestum samt på 
romarnas Pompeji och Herkulaneum lär vi oss om hur vardagslivet 
såg ut för 2 000 år sedan. Vi beundrar de svindlande vyerna och det 
blånande havet när vi åker till Axel Munthes Capri. Vi äter gott och 
bor bra i Vietri sul Mare. Ciceron är ANNA RUDH MEO.

4/5 • 6 DAGAR

DOURODALEN DELUXE MED PORTO 
ISABEL HÖCKERT TAR OSS MED TILL SINA SMULTRONSTÄLLEN och vi utforskar Dourodalen med dess unika orörda skönhet med tåg och 
båt. På de grönskande sluttningarna i Dourodalen växer de speciella druvor som det goda portvinet tillverkas av. Här bor vi på ett oerhört 
magnifikt slott och på en exklusiv portvinsherrgård. Resan avslutas med några dagar i den pittoreska hamnstaden Porto där vi bland annat 
får ett guidat besök i portvinshuset Taylors. En njutningsfull och upplevelserik resa med noga utvalda restauranger.

5/9 • 5 DAGAR

FRANSKA & SPANSKA BASKIEN
EN RESA GENOM DET SPEKTAKULÄRA franska och spanska 
Baskien där de kulturella influenserna är lika varierade som 
landskapet. Resan bjuder på höjdpunkter som världsarvet Sarlat 
och Lascauxgrottan, Frankrikes vackraste floddalar Dordogne 
och Vézères, majestätiska Pyrenéerna och färgstarka småbyar. 
Mellanklassboende i historiska stadskärnor. Gourmémåltid i 
Franska Baskiens Ainhoa och Guggenheimmuseet i Bilbao. Ciceron 
är Frankrikeexperten PETER HAGWALL.

22/4 & 7/10 • 7 DAGAR

FLER RESOR…
Opera & arkitektur i Valencia | 6/5

Opera, konst & gastronomi i Baskien | 24/5

Festspelen i Bergen | 2/6

Sicilien med Göran Alm | 21/10

1993-2018

år
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M
issade du vårmötet i
Falun eller tyckte du
att det tog slut för
fort – så lugn. Den
14-16 september blir

det höstmöte i Visby i glada vänners
lag.
Så förläng sommaren med några
dagar på Gotland där sommarvärmen
brukar dröja sig kvar. 
Förutom ett späckat vetenskapligt

program, trevliga möten med gamla
och nya vänner och sightseeing i det
medeltida Visby, så bjuder vi på bad i
Östersjön under ledning av ledamöter
i det ålderdomliga och ärevördiga
Sällskapet De Badande Vännerna
(DBW)!
Höstmötets vetenskapliga program

har temat utländska läkare i Sverige –
svenska läkare i utlandet. Ett program
som vidgar vyerna.
Visby kallas ”Rosornas och ruiner-

nas stad” och när man vandrar genom
staden förstår man varför staden är
med på UNESCO:s Världsarvslista. När

man med båt anlöper Visby hamn
känns det som att man är med i en
saga – en saga med anor. 
Ringmuren vars äldsta del uppför-

des på 1100-talet omger Visby inner -
stad med meningen att skydda
stadens befolkning mot landsbygdens
och försvarstornen kan fortfarande ses
majestätiskt resa sig sig över staden.
Endast Visbys fantastiska katedral
Sankta Maria Domkyrka konkurrerar.
Anländer man med flyg kan man få

en fantastisk vy över staden med
omnejd från ovan.

Men oavsett hur du tar dig hit, så är
du varmt välkommen till Visby och
Gotland!
Så här ser det
preliminära programmet ut:

t Konferensen inleds klockan 15.00
på Donners Event mitt i centrala Visby.
Program
• 15.00 Välkomstord av Magnus E
Sundblad.

•15.05 Välkomsttal, landshövding
Cecilia Schelin Seidegård.
•15.15 Seniora Läkares ordförande har
ordet.
• 15.30 Ann Garland, ortoped och
Martin Garland, anestesiolog: Ett år
som läkarpar i Nya Zeeland med hela
familjen samlad.
• 15.50 Ayesha Ljla, gynekolog: Den
långa vägen från läkarexamen och
specialistutbildning i Gaza (Palestina)
till ST-tjänst vid kvinnokliniken i Visby.
• 16.20 Azin Narbani, kirurg: Den
långa vägen via Komvux, antagen på
medicinarutbildning på egna meriter
till omtyckt och kunnig överläkare i
kirurgi på Visby lasarett.
• 16.45 Avslutning
Kväll
Buffémiddag och mingel på Strand
Hotell.

föreningsnytt | Höstmötet
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• 07.30 Samling vid kallbadhuset.
För morgonpigga och hågade startar
dagen med morgondopp i Östersjön
vid ”Kallis”. Omklädningsrum för
såväl herrar som damer finns. Man
kan om vädret är gynnsamt vara
omklädd redan från hotellet. 
Badet leds av några av ledamö-

terna från det åldriga och ärorika Säll-
skapet DBW under överinseende av
ledamoten Doktor Magnus E
Sundblad.
• 09.00 Lördagskonferensen inleds
med att den lokale värden Magnus
Sundblad informerar om viktiga saker.
• 09.10 Peter Andersson, kirurg: Mitt
engagemang med Röda Korset och
Läkare utan gränser”.   
• 09.40 Thomas Holm, anestesiolog:

Med operation SMILE i Honduras och
Marocko.
• 10.00 Förmiddagskaffe
• 10.30 Ify Okocha: Lång väg till
svensk legitimation – språket en
barriär.
• 10.45 Åke Karlbom, ortoped och
örlogskapten: Tjänstgöring på HMS
Carlskrona i Röda Havet och Adenbuk-
ten.
• 11.10Magnus E Sundblad, kirurg
och Professor H.C. JUSH i Etiopien:
Erfarenhet från Samverkan mellan kir-
urgkliniken i Visby och Jimma Univer-
sity Specialized Hospital omfattande
undervisning, ömsesidigt utbyte av
unga kollegor mellan de två sjukhu-
sen, viss utrustningsförsörjning (via
Human Bridge) av överskottsmateriel.
• 11.35 Staffan Bark, docent. Efter 5 år
som verksamhetschef på kirurgklini-

ken i Visby tog Staffan beslutet att
lämna kliniken för att utifrån sin egen
forskning informera om nutritionens
betydelse runt om i världen.
• 12.00 Kort information
• 12.10 Lunch
• 13.15 Professor Sabine Steen, oste-
oarkeolog berättar. Hon var med och
öppnade Erik den heliges grav för
något år sedan i Uppsala domkyrka.
Vad kan gravarna lära oss om fornti-
dens sjukdomar? 
• 14.00 Facklig information från styrel-
sen för Seniora Läkare.
• 14.30 Avslutning och info inför
eftermiddagen och kvällen. Därefter
kaffe och fri tid att uppleva Visby på
egen hand.

LÖRDAG 15 SEPTEMBER

FREDAG 14 SEPTEMBER

Förläng 
sommaren 
på Gotland!
– och ta chansen att få en 
dopparedag i mitten av september
i rosornas och ruinernas stad

Fortsättning nästa uppslag >>>



Lördag kväll
• Mingel på lämplig plats och trerät-
ters middag i Nicolai ruin. (delvis
utomhus så lite varmare kläder rekom-
menderas).

Utflykter för den som inte
behöver åka hem direkt. 

1. Guidad tur i världsarvsstaden Visby
– stadsvandring.
t Upplev Visby och se bland annat
Sveriges näst äldsta lasarett (även om
Gotland var danskt då), ruinerna av
Spetälskesjukhuset, Visby lasarett
fram till 1903, Visby Gamla, renove-
rade och delvis relativt nybyggda
lasarett. Arkitektförslaget som vann
inför om- och tillbyggnad benämndes
”På Ruinens Brant”– kanske en verk-
lighet på flera sätt. Vi kommer också
att se mycket annat bland annat Forn-
salen, Visby museum. Turen är cika 2
timmar lång.

2. 1361, året då Gotland blev danskt –
busstur med guide.
t År 1361 anföll den danske kungen
Valdemar Atterdag med en välut -
rustad krigshär. Det avgörande slaget
krossade en gotländsk bondehär och
tvingade gotlänningarna och Visbys
borgare att kapitulera. Det var också
då brandskattningen av Visby ägde
rum. Gotland förblev sedan danskt i
flera hundra år.
Denna utflykt tar med deltagarna

på en historisk resa med guide. Bland
annat  kommer vi att besöka
Mästerby, Lojsta hed, stenkorset på
korsbetning, delar av Visby ringmur
och medeltida kyrkor.
Turen inkluderar kaffepaus och är

cirka fyra timmar lång. 

3. Fårö med besök på Bergmancenter
t Idag är Fårö nästan synonymt med
regissören Ingmar Bergman. Bergman
älskade Fårö ända sedan 1960 då han
satte foten på ön första gången.

Fårö har en säregen skönhet med

ståtliga raukfält, karga kuster och
milslånga stränder. 
Deltagarna i den guidade bussturen

kommer att kunna förkovra sig i film-
historia och natur. På Fårö besöker vi
flera platser förknippade med
Bergman, inklusive Bergmancenter. 
Vi besöker också bland annat.

Langhammars raukområde, Fårö fyr,
Norsta Auren (Fårös bästa sandstrand)
och Digerhuvud (Sveriges största rauk-
område).
Turen inkluderar kaffepaus och

lunch och är cirka åttta timmar lång.

Om anmälningar, återbud etc: Ulla-
Britt Höjer. ulla-britt.hojer@telia.com
Tel: 070 5888967.
Om programmet:Magnus Sundblad:
magnus.sundblad@telia.com
Tel: 0498 249889.   
Om lokaler, måltider och utflykter:
Emil Wiman, GoGotland.
emil@gogotland.se
Tel: 070 9784470.
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t Individuell ankomst till Visby under för -
middagen alternativt på torsdagen.
Hotellen ligger på gångavstånd från färjeläget
om man inte har stora gångsvårigheter och från
Visby flygplats finns taxi tillgänglig.
( kostnad: 150-200 SEK).
t Transporter till och från Gotland kan upplevas
lite jobbiga, men med nutidens snabba flyg- och
båtförbindelser (35 minuter från Bromma,
respektive runt tre timmar och 30 minuter med
båt) är det inte alls farligt.

Flyg
t Flyg från Arlanda – alternativt Bromma med
SAS respektive BRA avgår flera gånger om
dagen. Sommartid finns direktförbindelse till
bland annat  Malmö, Göteborg med flera städer.
Bokar du din flygresa med BRA får du 10

procents rabatt på publicerade priser. Erbjudan-
det gäller endast i samband med Seniora

Läkares höstmöte 14 – 16 september 2018.
För bokning ring:  0771-44 00 10. Ange
"Seniora Läkare".

Båt
Båttransport sker med ”Destination Gotland”
från Nynäshamn. Det går flera turer om dagen i
båda riktningarna. Om man så önskar kan bilen
tas med eller ställas på långtidsparkering vid
färjeläget. 
Du kan boka på destinationgotland.se till

rabatterade priser. Erbjudandet gäller endast i
samband med Seniora Läkares höstmöte 14-16
september och erbjudandet gäller under
perioden 10-17 september 2018. 
Ange kampanjkod ”ARRSL18 vid boknings -
tillfället. Destination Gotland släpper tidtabellen
för septembers avgångar under mars månad.

t De som vill ha ett extra dygn i Visby före kon-
ferensen får själva arrangera boende mellan

torsdag och fredag. 
t Vi har valt ut två hotell som ligger på några
minuters gångavstånd från konferenslokalen
och några få minuters promenadväg från kall-
badhuset. Man kan ta på sig badrock på hotellet
och raskt spatsera ner till bryggan för morgon-
doppet.
Best Western Strand hotel 
Enkelrum:  1 100 kr.
Dubbelrum: 1 300 kr
Best Western Solhem Hotel:
Enkelrum:  900 kr.
Dubbelrum: 1 100 kr
Boka och ta del av dessa rabatterade priser
antingen via telefon på 0498-258801 eller via 
e-post på bokningen@strandhotel.se. 
Erbjudandet gäller endast i samband med

Seniora Läkares höstmöte under 14-16 septem-
ber. Ange bokningsnummer ”597097” och
koden Seniora Läkare. Självklart går det att
komma tidigare och stanna längre i mån av
plats. Obs!  Boka före 14 juni för att vara säker
på att få rum.

föreningsnytt | Höstmötet i Visby 14-16 september

FRÅGOR

TRANSPORTER

BOENDE

Praktiska tips

SÖNDAG 16 SEPTEMBER 

Namn deltagare 1 .............................................................................................................................................

Namn deltagare 2 / följeslagare ......................................................................................................................

Adress ................................................................................Postnr och ort........................................................

E-post ..................................................................................................Telefon...................................................

Antal Summa SEK

Konferenspaket hela mötet 2.900 kr/person

Utflykter söndag
1. Guidad stadsvandring i världsarvsstaden Visby
med besök på Gotland museum (Min 20 personer) 150 kr

2. 1361, året då Gotland blev danskt. 
Historisk busstur med guide. Kaffe. (Min 30 personer) 820 kr            

3. Utflykt till Fårö och Bergmancenter. 
Heldagstur med buss. Kaffe och Lunch. (Min 30 personer) 1320 kr
                                                                                                                                         

TOTAL SUMMA: ........................................................................................................................... 

Upplysningar: t. ex. specialkost, rörelsehinder, etc:

Betalas in till Seniora Läkares bankgiro: Handelsbanken, bankgiro 501-1598 vid anmälan. 

Ange höstmötet i Visby och namn/en. Sista anmälningsdag: 15 juli

Anmälan skickas till Ulla-Britt Höjer, Periodgången 7, Lgh 1101, 61137 Nyköping.

Frågor

Om anmälan, återbud etc: Ulla-Britt Höjer, ulla-britt.hojer@telia.com Tel: 070 5888967
Om programmet:Magnus Sundblad, magnus.sundblad@telia.com Tel: 0498 249889   
Om lokaler, måltider och utflykter: Emil Wiman, GoGotland, emil@gogotland.se Tel: 070 9784470 

n Vi är tacksamma om så många som möjligt utnyttjar möjligheten att anmäla sig via nätet. Gå in på
www.slf.se/senior och vidare till länken för anmälan till höstmötet i Visby. Betalningen sker där och inte till
föreningens bankgiro. 
n Om du inte vill använda nätanmälan kan du som tidigare fylla i och skicka in denna anmälningsblankett.
Glöm inte att ta en fotokopia.

Anmälan till Seniora Läkares 
höstmöte i Visby 14-16 september
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TEXT:
VALDEMAR ERLING

• Valdemar Erling är internmedicinare och hema-
tolog, samt övergripande AT-studierektor på
Kungälvs sjukhus. Han är ordförande för Svensk
förening för narrativ medicin. 2015 tilldelades
han Läkaresällskapets etiska pris för sitt arbete
med att förändra ronden.

J
ag arbetar som överläkare
inom internmedicin och hema-
tologi vid Kungälvs sjukhus.
Språket är det viktigaste
dagliga verktyget för den

rondande läkaren och kommunikatio-
nen en del av läkekonsten. 
Enligt den amerikanske internmedi-

cinaren Danielle Ofri, kolumnist i New
York Times, är patient-läkarsamtalet
klinikerns mest kraftfulla diagnostiska
verktyg. 
Våra lokaler och arbetsformer på

våra sjukhus gynnar sällan förutsätt-
ningarna för patientmötet och dess
samtal. Eftersom jag arbetar som vård -
enhetsöverläkare på en medicinklinik
där vi försökt förändra rondens
struktur för att ge plats för patientens
berättelser kommer jag i denna artikel
beskriva våra tankar runt patient -
mötet i relation till den traditionella
ronden. 
Det är rond. Jag befinner mig som

ansvarig överläkare på en internmedi-
cinsk avdelning med yngre kolleger

och sjuksköterskor runt mig. Vi går
från säng till säng där människor som
drabbats av sjukdomar ligger under
täcken av oro och väntar på besked. 
Som sista patient på en fyrsal ligger

”3:4”, vi kan kalla honom Börje.
Egentligen behöver han inte ligga i sin
säng, så sjuk är han inte, men nu är
det ju rond och då gör man det. 
Efter den sedvanliga inledningen

om hur det står till idag och presenta-
tion av den för dagen nya underläka-
ren väljer Börje att själv gå rakt på sak.
”Den där förändringen som ni såg på
röntgen igår och som skulle göras en
datorundersökning på – kan det vara
cancer?” 
Det blir tyst och helt plötsligt

märker jag hur alla patienter på sal
fyra väntar på mitt svar. Jag kan till
och med höra utifrån hur en lastbil
växlar ner långt borta på motorvägen. 
Både Börje och jag vet någonstans

att det mycket väl kan vara cancer. Jag
bryter tystnaden och försöker
mumlande förklara vad en datortomo-
grafi är, samt att en ”förändring” bara
är en ”förändring”. Men till ångesten
bakom frågan har jag inget svar. Eller
snarare, jag inser att jag inte kan ha
detta samtal här under ronden med
en sängliggande människa som egent-
ligen har rätt till ett samtal öga mot
öga. 
Samtalet mellan Börje och mig blir

nu istället på mina villkor och när jag
inser att vi måste fortsätta ronda så

avslutar jag samtalet genom att vi
plötsligt vandrar vidare och Börje blir
liggande kvar. 
”Vi får återkomma senare” mumlar

jag. Någon kroppslig undersökning
blir det inte tid till. Bakom mig hör jag
hur patienten mittemot kommenterar
samtalet med sin sänggranne. 
Genom åren har jag under ronden

varit med om otaliga tillfällen då pati-
entens integritet och värdighet åsido-
satts. Cancerbeskedet som lämnades
på allmän sal. Svåra beslut som bok-
stavligen fattades på stående fot i en
offentlig miljö. Samtalet som plötsligt
blev väldigt personligt och där jag på
grund av medpatienterna fick ägna
mig åt svävande omskrivningar,
istället för att tala i klarspråk. 
Jag har hört formuleringar som

”Den blå tabletten är för din schizo-
freni”, ”Hur mycket alkohol dricker
du?”, ”Denna patient är ju uppenbart
debil” sägas på öppen sal. 
Jag har varit med om hur patienter

sjukvårdens 
organisation | Ronden
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avhumaniserats genom att tilltalas
med namnet på sin sjukdom eller efter
det organ som drabbats. ”Ja men se
där, här ligger ju seromet!”. 
Rondens språkform med dess kort-

huggna vandrande utfrågningar åsi-
dosätter ofta förståelse och kommuni-
kation. 
I mitt arbete har jag lärt mig att det

avgörande för patienten och hens
förmåga att hantera sin sjukdom är
att blir sedd. Att patienten får möjlig-
het att skapa ett sammanhang och i
förlängningen kanske även en
mening. 
Patientens ovisshet och oro skapar

alltid ett underläge gentemot perso-
nalen. Detta underläge befästs av den
traditionella rondens arkitektur. Att
ena parten står och den andra ligger
ger dåliga förutsättningar för det
goda samtalet. 
I varje möte med en patient finns

en historia som kräver avskildhet och
närvaro för att den skall bli berättad.

Denna berättelse är direkt avgörande
för att rätt diagnos skall ställas och på
sikt också bidra till att patienten kan
hantera sin sjukdom. Går det att på
ett sjukhus idag skapa ett rum och en
miljö som under ronden ger plats för
ett sådant möte utan att för den skull
göra avkall på den biomedicinska
bedömningen?
”Min upplevelse av perioden på

sjukhuset var att vara reducerad till en
oändlig mängd provtagningar och
röntgenundersökningar. Alla var
vänliga och hjälpsamma, men det var
som att jag var fullständigt reducerad
till min sjukdom och att den inte
kopplades samman med mig och mitt
liv.” 
Patient, Kungälvs sjukhus, Citat

från Poster om Andra Ronden.
Kungälv 2015 
Trots att sjukvården ständigt för-

ändras och utvecklas så är ronden
genom historien i stort sett oföränd-
rad. Den rond som vi idag använder

oss av etablerades på de sjukhus som
växte upp i mitten på 1800-talet i
skuggan av industrialismen och dess
stora omvälvningar. 
Effektivitet och produktion var

ledord som lämnade lite plats för
mysteriet   att vara människa. Och så
även idag. Det traditionella “luciatå-
get” som går från säng till säng på
öppna salar utgår från en tid då över-
blick och synen på patienten som
objekt präglade arbetssättet. Och när
någon blir till ett objekt är det lätt att
åsidosätta vår lagstiftning avseende
sekretess integritet och autonomi
ända in i vår tid. 
Ännu idag låter vi ronden ge de

sämsta förutsättningarna för livets
kanske viktigaste samtal. De långa
vindlande sjukberättelserna blir
ersatta med enkla frågesvar. Ronden i
dess klassiska utformning cementeras
synen på den sjuke människan som ett

Fortsättning nästa uppslag >>>

”Ännu idag låter vi ronden ge 
de sämsta förutsättningarna 
för livets kanske viktigaste samtal”

”Ännu idag låter vi ronden ge 
de sämsta förutsättningarna 
för livets kanske viktigaste samtal”

En rond i avsaknad av 
team arbete och 
patientengagemang kan leda
till diagnostiska   fel, 
äventyra patient säkerheten 
och på så sätt stå i vägen för
patientens läkningsprocess.

”
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objekt istället för en hel människa.
”Allt liv är möte.” skriver den

judiske filosofen Martin Buber. Mötet
är också grunden för att skapa tillit,
vilket är förutsättningen för en auten-
tisk historia. 
Patientens historia eller anamnes är

utgångspunkten för den kliniska
bedömningen och patientens förmåga
att hantera sjukdomen. Men också för
att patienten och läkaren skall närma
sig varandra för att ge plats för delak-
tighet, medkänsla, skapa motivation
och compliance. 
I många olika sammanhang har på

senare tid berättelsen och dess
struktur – det narrativa – lyfts fram
som ett centralt medicinskt element.
”Narrativ medicin” är enligt den ame-
rikanska läkaren Rita Sharon ”medicin
som praktiseras med narrativa färdig-
heter att känna igen, ta in, tolka och
beröras av sjukdomsberättelser”. 
Dessa ”narrativa färdigheter” finns

redan hos varje patient och varje
läkare, men har fått stå tillbaka för
formaliserade diagnostiska utfråg-
ningar, bland annat inom ramen för
den traditionella ronden. Det goda
samtalets narrativa karaktär kan ge en
fördjupning av den evidensbaserade
medicinen. 
Läkaren och patienten kan under

ronden hamna i konflikt när patienten
vill expandera sin beskrivning av verk-
ligheten och läkaren reducera
densamma. Patienten upplever att
den inte får tala till punkt och läkaren
att patienten inte kommer till punkt. 
I den traditionella ronden har man

som läkare löst detta genom att börja
gå till nästa säng. Tidens knapphet i
vården sätter ytterligare press på
situationen, vilket ofta ger en förenk-
lad beskrivning av verkligheten som
följd. Det är väl känt att svenska
läkare spenderar i jämförelse med sina
europeiska kolleger minst tid till

samtal med sina patienter, vilket gör
det svårt att se varje patient som en
unik individ. 
En rond som däremot erbjuder rum

för patientmötet och det goda
samtalet kan i sin förlängning spara
tid. Ett första grundligt samtal på
avdelningen med patienten kan skapa
tillit och förtroende och ge förutsätt-
ningar för kortare samtal senare. 
Inom narrativ medicin talar man

också om att öva upp sina färdigheter
i narrativ kompetens för att fånga
patientens berättelse. Jag har ofta
fascinerats av hur lite vi vårdar oss
själva som instrument i och vår
förmåga att använda sig av vårdens
mest värdeskapande process – patient-
samtalet.
Projektet att förändra ronden i

Kungälv har gått under namnet
”Andra ronden”, men har formulerats
som en teambaserad personcentrerad
rond. 
På medicinkliniken i Kungälv valde

vi att göra om avdelningarna till
avdelningar md tre arbetslag. Istället
för en läkarexpedition, en expedition
för undersköterskorna och en
sköterske expedition så inrättades tre
arbetsstationer där läkare, under -
sköterskor och sköterskor arbetade
tillsammans under hela dagen. 
Patienterna kunde därmed bjudas

in till detta rum för ett patientsamtal
själva eller tillsammans med anhöriga.
Genom att man arbetar iterativt

löses problem och frågeställningar
kontinuerligt under dagen och patien-
terna tas in efter prioritering och
behov. 
Allt arbete och dokumentation

slutförs vid patientsamtalet. Hela
teamet hör samma berättelse från
patienten och kan förhålla sig till
detta utifrån sina ansvarsområden. 
I början trodde vi att 40 procent av

patienterna skulle klara att komma
upp ur sängen och komma till arbets-
stationen. Idag träffar över 85 procent
av patienterna vårdteamet sittandes
på arbetsstationen, ofta med anhöriga
med. Det finns en större förutsättning
för att dessa samtal kan präglas av
värdighet, respekt och medkännande.
Framtidens rond ställs idag inför

stora utmaningar. Den måste kon-
strueras så att den kan hantera
patient mötet, den kliniska undersök-
ningen och patientens omvårdnads -
behov. Dessutom måste den uppfylla
det moderna samhällets krav på infor-
mation, delaktighet, rätt till second
opinion, samt möjlighet att välja
mellan olika vårdalternativ. 
Ronden har ett grundläggande

ansvar för den tillämpade medicinska
etiken. Undervisning måste få vara en

28 Seniora Läkare | 1 2018

naturlig del av ronden. Samtidigt får
de ekonomiska incitamenten i vården
inte reducera rondens ambitioner till
att endast försöka frigöra en säng på
en överfylld avdelning. 
Det finns flera skäl att se över sjuk-

husronden vid Sveriges sjukhus idag.
Den traditionella rondens kultur med
rötter i tidigare sekel försämrar möj-
ligheten till ett patientmöte präglat
av tillit och respekt. Om sjukhusvår-
den vill kommunicera öppet och
jämlikt med sina patienter måste
ronden omformas. 
Ronden i sin nuvarande utform-

ning är inte förenlig med varken den
svenska sekretesslagen eller den nya
patientlagen. Dess roll för att gestalta
och konservera sjukvårdens inbyggda
hierarkier kan knappast överskattas.
En rond i avsaknad av teamarbete och
patientengagemang kan leda till
diagnostiska   fel, äventyra patient -
säkerheten och på så sätt stå i vägen
för patientens läkningsprocess.
Rondens traditionella strukturer kan
även hämma verksamhetsutveckling.
Den centrala roll som ronden

spelar i slutenvården gör att forskning
runt den bör initieras både ur ett
organisatoriskt, narrativt och medi-
cinskt perspektiv. 
Vi har sett flera praktiska och logis-

tiska vinster med att införa en team-
baserad personcentrerad rond, men
framför allt handlar det om att ge
plats för en ny värdeskapande rond-
kultur. 
Min erfarenhet är att samarbetet

mellan undersköterskor, läkare och
sjuksköterskor både förändrats och
utvecklats under de åtta år vi arbetat i
team på samma vårdstation. Förståel-
sen för varandras yrkeskunnande är
bättre. Avdelningsarbetet präglas
idag mer av en platt arbetsstruktur
utan stuprör. 
Ambitionen att under ronden

kunna ta hand om hela människan är

något vi förvaltar gemensamt. Detta
har även bidragit till att patient-läkar-
relationen under ronden förbättrats.
Här finns nu förutsättningarna för
patientmötet och det närvarande
goda samtal som öppnar upp för en
djupare förståelse av patientens situa-
tion. Under ronden hör jag idag
andra berättelser, berättelser jag inte
hörde tidigare. 
För att kunna genomföra denna

förändring byggde vi om våra avdel-
ningar. I framtiden måste vi också
bygga sjukhus som harmoniserar med
ett nytt sätt att tänka runt ronden.
Sjukhus med en arkitektur som ger de
bästa förutsättningarna för mötet
med patienten och som gynnar ett
nära och öppet samarbete mellan
yrkesgrupperna. 
Framtidens sjukhus behöver inte

utgå från antal sängar som enhet,
utan skulle kunna ge plats för nya
innovativa existentiella utrymmen för
rörliga patienter, vilket idag de allra
flesta är. På så sätt kan den teambase-
rade personcentrerade ronden bidra
till nya rumsliga lösningar som är i
samklang med den moderna vårdens
förändrade synsätt på patienten. 
Den teambaserade person -

centrerade ronden skapar bokstavligt
fysiska rum för autentiska patientmö-
ten. I dessa rum kan konsten att
ronda utvecklas. Här blir patientens
berättelse   utgångspunkt för den
kliniska skickligheten och blicken.
Både utifrån levd mänsklig erfarenhet
och biomedicinsk empirisk vetenskap.
På så sätt kan rondens utformning
och kultur hjälpa patienten att
hantera sin sjukdom och uppnå hälsa.
Konsten att ronda kan bli till läke-
konst. 

Referenser:
Ågård A, Engström I, Sandén U, Erling V. Framti-
dens rond – ett personcentrerat och team-
baserat möte med patienten. Läkartidningen.
2017;114:ERRS

Väst-SÄL 
12 april: Vårmöte.
t Mötet äger rum i en gammal spårvagn. Vi
träffas träffas kl 12.00 vid Linné platsens
vändslinga där modellen Spårvagn 208, den
stora Långedragsvagnen från 1928, väntar
oss. 
En erfaren guide tar oss runt i Göteborg

och ger oss spårvagnsfakta och även Göte-
borgshistoria. Under färden serveras lätt -
lunch i en påse till var och en med en sk
wrap, lättöl eller vatten, samt plastglas och
servett. Återkomst till Linnéplatsen cirka kl
13.30. 
De som saknat kaffe efter lunchen kan

stiga av vid Botaniska trädgården och gå till
Café Belparc.
Kostnad: 300 kr. Bindande anmälan

senast den 3 april till Marianne Melkersson
via e-post: marianne.melkersson@telia.com 
eller telefon 0706 718 294. 
OBS! Begränsat antal sittplatser på turen.
Efter att anmälan har gjorts till Marianne
betalas avgiften 300 kr till 
plusgiro 499486-9. Inga kontanter kan tas
emot i samband med utflykten.
Vecka 21: Vårutflykt i Götaälvdalen
Vårutflykten är under planering  och
kommer att  ta oss med upp i Götaälvdalen.
Vidare information  kommer.

Skåne-SÄL
Tisdagen den 24 april: Vårutflykt.
t Vi besöker Kullens fyr som tävlar med
Falsterbo fyr om titeln Sveriges äldsta fyr
och njuter av utsikten över klippor och hav. 
Lunchen intas på Tunneberga gäst -

givaregård i Jonstorp och sedan avslutar vi
med en promenad i Krapperups fina park. 
Utflykten kostar 450 kr per person.

Bindande anmälan genom inbetalning till 
bg 413-5034 senast den 10 april. Skriv
namn på talongen!
Gratis busstransport kommer att utgå från

Malmö, Lund och Helsingborg.
Utgångsställen meddelas senare till
deltagarna  . Avfärd från Malmö kl 08.30,
återkomst till Malmö omkring kl 18.00.
Närmre uppgifter om bussfärden kommer. 
tKontaktperson: Inga-Lisa Sjölin 
e-mail: ingalisa.sjolin@gmail.com

Vårprogram 2018

Ronden i sin nuvarande 
utformning är inte förenlig 
med varken den svenska 
sekretesslagen eller 
den nya patientlagen

sjukvårdens 
organisation | Ronden
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Som senior med spec.kompetens
inom ÖNH och Hörsel-balans
arbetar jag sedan drygt tre år

som handledare för ST-läkarna på
ÖNH-kliniken på Sahlgrenska under
deras placering på Hörsel-balansmot-
tagningen. 
Jag har timanställning som förlängs

sex månader i taget. Klinikledningen
har föreslagit ett år i taget, men på
min önskan blir det sex månader. Jag
arbetar 12-15 timmar i veckan.
Dessutom är jag kursledare en gång
per år för ÖNH-kursen under termin
nio i läkarutbildningen.
Detta är en win-winsituation!
För mig är det en stor glädje att få

känna att nu kan jag lämna kunskaper
och erfarenhet vidare och samtidigt
lära mig nya rön. För ST-läkarna är

det, enligt vad de meddelar, utmärkt
att ha en handledare som inte är
stressad utan kan ta den tid som
behövs för var och en. Handledningen
har egentligen formen av samtal ung
kollega-gammal kollega.

Jag skriver detta till dig för att det
kanske kan vara en aspekt på situatio-
nen med arbete som senior.

Med bästa hälsningar,
Birgitta Wahlström

föreningsnytt | Läkare på äldre dar

Roll som senior adviser en win-win-situation!
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Per G Swartling, f.d. medicinal-
råd, vår gode vän och Seniora
Läkares mångåriga revisor avled

i slutet av 2017, 83 år gammal.
Per läste medicin i Göteborg, med

lic. 1961. Efter tjänst-
göring på olika
sjukhus utnämndes
han 1969 till provinsi-
alläkare i Varberg. 
1976 flyttade Per

till Uppsala för att
tillträda en tjänst som distriktsläkare,
från 1979 som vårdcentralchef i Tierp
och aktiv i utvecklingen av det s.k.
Tierpsprojektet – en samverkan
mellan hälso- och sjukvård och social-
tjänst med primärvårdsforskning.
1993 rekryterades Per till enhets-

chef och medicinalråd i Socialstyrelsen
med ansvar för utvärderingar inom
primärvård, psykiatri och tandvård. 

På Socialstyrelsen samarbetade Per
med Barbro Westerholm, som då var
generaldirektör och kom att hantera
många kontroversiella frågor som
amalgam- och elöverkänslighet. 
Han var mycket lämpad för att

möta patienter som mådde psykiskt
dåligt och kände sig illa behandlade i
vården och i destruktiva rörelser. Han
bidrog till att utredningen ”I God Tro -
Samhället och nyandligheten” kom
till. 
Efter pensioneringen återgick Per

till Tierps vårdcentral men behöll ”en
fot” kvar i Socialstyrelsen som mycket
uppskattad och kunnig föredragande
i primärvårdsfrågor för den regionala
tillsynsenheten i Stockholm där jag var
enhetschef
Per var tidigt mycket fackligt aktiv

och tog på sig flera förtroende -
uppdrag som ordförande i distriktslä-

kareföreningen 1980-1984 och vice
ordförande i Läkarförbundet 1985-
1987.
Per var mycket aktiv i Seniora

läkare (f.d. SÄL) och deltog i de allra
flesta möten då inte hans svåra sjuk-
domsperioder hindrade honom.  Han
var föreningens noggranna revisor i
en lång följd av år
Per var orädd och självständig inför

komplicerade åtaganden. Inga
problem var för svåra för honom att
ta sig an. Per var en professionell
kollega utrustad med naturlig vänlig-
het och utvecklad social kompetens
och fallenhet i kontakter med patien-
ter, personal och kollegor. Han var en
stor tillgång i föreningen. Vi saknar
Pelle.

Torsten Mossberg
för Styrelsen i Seniora Läkare

och många vänner.

debatt | Dödshjälp

D
et är synd att det möte
mellan de nordiska etik-
delegationerna, som
Torsten Mossberg beskri-
ver i nr 4/2017, ägde rum

innan Statens medicinsk-etiska råds
rapport ”Dödshjälp – en kunskaps -
sammanställning” publicerades i
november 2017 och som i huvudsak
granskar den s k Oregonmodellen.
Det verkar som om Oregon över
huvud taget inte berördes under
mötet på Hanaholmen.

Även om kritiken av Be-Ne-Lux -
modellen ofta varit både överdriven
och osaklig, finns en rad befogade
fråge tecken kring den, vilket gör det
begripligt att de nordiska läkar -
förbunden ställt sig tveksamma eller
negativa till att kopiera den formen
av dödshjälp. Medan Oregonmodellen
– som Smers rapport i huvudsak
handlar om – efter 20 års erfarenheter
och uppföljningar inte väcker motsva-
rande farhågor.
Mycket kort innebär Oregon -

modellen – som nu kopierats i flera av
USA:s delstater,  senast i Kalifornien –
att en obotligt sjuk patient med en
förmodad livslängd på mindre än sex

månader på frivillig begäran kan få en
dödlig dos sömnmedel utskriven. Av
dem som fått recept avlider 2/3 sedan
de tagit tabletterna, medan 1/3 aldrig
använder dem. Men – visar uppfölj-
ningarna – enbart möjligheten till
denna ”reservutgång” har varit viktig
och kan ge en känsla av trygghet och
kontroll över den sista tiden i livet.
De nackdelar som brukar framföras

beträffande dödshjälp, som att den
palliativa vården varit undermålig eller
svårtillgänglig, gäller inte i Oregon
som har en väl utbyggd palliativ   vård. 
Inte heller att svaga grupper skulle

hotas eller att möjligheten på annat
sätt har missbrukats. Psykisk sjukdom
är undantagen och vid misstanke om
depression krävs att psykolog/psykia-
ter kopplas in. Regelverket har nu
varit oförändrat sedan 1996, vilket
säger något om hur stabil och accep-
terad Oregonmodellen är.
Det är nu tio år sedan svenska

läkare senast tillfrågades om sin
inställning till dödshjälp. Läkarförbun-
det påstår att en ”majoritet” är mot
dödshjälp. Den senaste tio år gamla
mätningen visar att 39 procent var
emot, 34 procent för – och resten tog

inte ställning. 39 procent är ingen
majoritet. Det är hög tid att läkarkå-
ren får säga sitt igen i en fråga där all-
mänheten med stor majoritet i flera
mätningar uttalat sig för dödshjälp. 

För övrigt är det obegripligt att
Läkarförbundet – som ska vara poli-
tiskt neutralt – inte drar sig för att dis-
kutera dödshjälp i Vatikanen, som
med sitt förbud mot preventivmedel
och aborter är medskyldig till hundra-
tusentals unga människors död. För-
bundet borde hålla armlängds
avstånd också till religiösa institutio-
ner och andra lobbyorganisationer.
Efter att ingående ha refererat

kritiken mot Be-Ne-Luxmodellen
skriver Torsten Mossberg att World
Medical Association motsätter sig att
en delstat i Australien vill införa Ore-
gonmodellen. Men man kan inte
basera en kritik av Oregonmodellen
på statistik från Be-Ne-Luxländerna.
”Fortsätt gärna att diskutera!”,

skriver Mossberg som slutkläm på sin
artikel. Visst, gör det – men läs gärna
Smers rapport innan. 
P C Jersild, sakunnig i Smer 1986-2005

• Fotnot: Smers rapport 2017:2
finns på www.smer.se

”Glöm inte Oregonmodellen”

t Missa inte min nya CD,
”To Cecilia”, kärlekssånger
till minne av min nyligen
bortgångna hustru. 
t Fina sånger av bland
annat kollegan och Gustav
V:s livmedikus Hjalmar
Casserman. 
t 100 kr + porto. 
Hör av dig till torsten.mossberg@gmail.com

Ny biografi: ”Alzheimer 
– psykiatern som blev odödlig”
t Vem var Alois Alzheimer – upptäckare av
demenssjukdomen? 
I denna första biografi på svenska beskrivs
hans privat- och 
yrkesliv. Boken är illustrerad med cirka 75
bilder, de flesta unika.
t Författare är läkaren, medicinhistorikern
Magnus Carlsson.
t Köps via nätbokhandel; vid frågor ring
070-7369396.

t En medlemsnotis i Seniora
Läkare är gratis för förenin-
gens medlemmar.
t  Skriv max 280 tecken! 
t Kontakta Marianne per
mail:
ors.marianne@gmail.com
t Nästa nummer av Seniora
Läkare kommer ut 19
december.

MEDLEMSNOTISEN – HÄR KAN DU ANNONSERA GRATIS!

Kärlekssånger till minne av Cecilia

Per G Swartling avliden
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Innan Scheele upptäckte sin
"eldluft", syret, pa 1770-talet ansåg
kemisterna att ett eldämne fanns
i alla ämnen. Vid förbränning for-
svann detta eldämne ut i luften
Vad kallade de sitt grundämne?

Sorg eller glädje: när en
ny påve valts ska han

genast efter valet få nya
kläder. Påklädningsritua-
len sker i ett utrymme

nära valplatsen, Sixtinska
kapellet i Vatikanen.Vad
heter utrymmet om man
översätter namnet till

svenska.

VAR DÅ DÅ?

VAD DÅ DÅ?

PYTHIA
OCH BLEV
HENNES
UTSAGA

         

<<< Rätt lösning 
kryss nr  4 - 2017
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Gamla isländska diktare
använde sig ofta av så

kallade kenningar - meta-
forer och omskrivningar i
minst två led. Skeppet

beskrevs t.ex. som “Havets
häst”. Men när författaren
skrev om Dvärgarnas sjö
eller Allfaders vörtvåg vad

talade han om då?

Med Athenas
hjälp tämjde han
den bevingade
hästen Pegasos

och nedlade från
dess rygg den

fruktade
Chimaira, ett
eldsprutande
monster med

lejonhuvud och
ormsvans. Vad

hette han?

VEM DÅ DÅ?

VAD DÅ DÅ?
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t Fortsätt att skicka in era rätta
lösningar! Ni får chansen att bli
omnämnda i tidningen. Det är
glädjande att se hur många som
verkligen brinner för kryss. 
Här är de tio först öppnade rätta
lösningarna för kryss nr 4 2017. 

Hej alla flinka korsordslösare – här är ett nytt kryss att gympa hjärnan med!

• Owe Svensson, Götene.
• Birgitta Persson,
Ängelholm. 

• Alva Boström, Örebro. 
• Ausma Pavulans,
Vänersborg.

• Eva Henell, Stockholm. 

• Lars Löfgren, Borås. 
• Yvonne Björnham,
Ramdala.
• Bengt Lindell, Kalmar.
• Kathrine Josefsson, 
Lycksele.
• Magnus Ollenmark,
Göteborg

Kryss nr 1 - 2018

t Skicka din lösning till Josef Milerad, 
Reflektor stigen 1, 181 55 Lidingö senast  15 april 2018.


