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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 Läkar-
förbundet. 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 Läkar-
förbundets medlemsavgift. Du söker medlem-
skap 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 pen-
sionärsmedlem kvar Läkartidningen och kan
utnyttja erbjudanden om resor, fritidsboende
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.

Redigering: Christer Bark.

Omslagsbilden: På omslagsbilden ses ”värdparet” för höstmötet i Arjeplog – Gunnel och Göran Wemmenborn

Det går bra att 
kontakta oss via mejl
torsten.mossberg@gmail.com
ors.marianne@gmail.com
josef.milerad@gmail.com

Tidningen Seniora Läkare 
ges ut av Seniora Läkare,
intresseförening i Sveriges läkarförbund.
Tidningen kommer ut med fyra nummer om året (mars, juni, 
oktober och december). 

F
ör nyblivna specialister på
universitetsklinikerna i
början av 1980- talet
avgjordes möjligheterna
till avancemang ofta mer
av att en senior kollega

slutade eller gick i pension än av de
egna arbetsinsatserna. Dåtidens hie-
rarkiska och förlegade tjänstetillsätt-
ning för läkare som innebar bara en
professors- eller överläkartjänst på
varje klinik var så inarbetad att flerta-
let inte reflekterade över att det var

organisationen och inte de äldre kol-
legerna som utgjorde stoppklossar för
de yngres karriär.

De som formades under detta
toppstyrda och rigida system kan ha
vant sig att betrakta äldre som hinder
för framåtskridande och pensionering
som ett instrument för att ge yngre
chansen att komma fram. 

Om inte sådana attityder fanns
under ytan hos många är det svårt att
förstå varför åldersdiskriminering av
äldre uppmärksammas så lite även av

seniorerna själva. Själv räknar jag
numera in mig i denna kategori
aningslösa. 

Väckarklockan blev intervjun med
DO Agneta Broberg i detta nummer
av Seniora Läkare. Hon menar att 67-
årsregeln i Lagen om anställnings-
skydd är förlegad och bör avskaffas
d.v.s. vi ska inte ha någon ovillkorlig
pensionsålder. Det är ganska självklart,
men ingenting som jag själv tidigare
betraktat som diskriminerande.

Josef  Milerad

redaktören har ordet

Blind fläck för
åldersdiskriminering
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S
itter på bussen hem från
Arjeplog och undrar vad
de 120 deltagarna tänker.
Jag är alldeles säker på att
de, liksom jag, haft inne-
hållsrika dagar tack vare

Göran Wemmenborns fantastiska
program. Göran var provinsialläkare i
Arjeplog i åtta år och har lyckats hålla
kvar kontakten med traktens innevå-
nare som ställde upp på ett fantastiskt
sätt både vad gäller det vetenskapliga
och sociala programmet. Ett stort och
hjärtligt tack. 

Sommaren har passerat med Alme-
dalsveckan där jag deltog i pensio-
närsorganisationernas möten. Dessa
hade gått samman för att presentera
sina budskap. I första hand satte man
fokus på de ojämlika skatterna för
pensionärer och att seniorer är för lite
med i samhällsdebatten. Seniora
läkare fortsätter kontakten med PRO
och SPF Seniorerna för att kunna
skapa en nationell väntelista där
vänte tider och kvalitet redovisas. Vårt
mål är att uppvakta regeringen i
frågan. 

Beträffande möjligheterna för pen-
sionerade läkare att skriva e-recept
måste jag tyvärr säga att det dröjer.
Regeringen överväger att ge alla möj-
lighet till förskrivning via e-recept. I

väntan på detta vill jag inte utesluta
att Läkarförbundet kommer att kunna
erbjuda datorstöd via avtal med privat
företag förutsatt att denna tjänst kan
kopplas till medlemsregistret. 

Förbundsstyrelsen hade möte
nyligen där läkarförbundet priorite-
rade vilka frågor som ska föras ut
inför nästa års val. I första hand natio-
nell primärvård, därefter fler vårdplat-
ser och för det tredje att alla patienter
med en kronisk sjukdom ska ha en
patientansvarig läkare. Vidare disku-
terades vinster i vården, en fråga som
ytterst är partipolitisk. Förbundsstyrel-
sen kommer inte att delta i denna
debatt utan kommer fr.a. framhålla
patienternas behov av valfrihet, till-
gänglighet, kontinuitet och vårdkvali-
tet. Min egen fundering kring
debatten om vinster i vården är att
ingen talar om att offentligt drivna
vårdcentraler i Sverige går med ett
årligt underskott på ca 200 miljoner
medan flertalet privatdrivna går med
vinst. 

Vinsterna hos de större vårdbola-
gen ligger årligen på ca tre-sju
procent. S:t Görans sjukhus är ett
exempel på framgångsrikt akutsjuk-

hus. Detta sjukhus har visat stor till-
gänglighet och hög vårdkvalitet, trots
att ersättningen per patient från
landstinget i Stockholm är tio procent
lägre än motsvarande akutsjukhus i
Stockholm. Ändå lyckas man få en
vinst på ca sju procent. Hur klarar man
det? Förklaringen är en liten administ-
ration, bra rutiner och delaktig
personal som ger vård med få kompli-
kationer. Varför kan inte andra
sjukhus klara detta? 

Förslaget från regeringen att vins-
terna skall baseras på gjorda investe-
ringar kommer att slå ut de små läkar-
ledda verksamheterna. Jag tror det är
bra att konkurrensutsätta hälso- och
sjukvården men då ska tillgänglighet
och kvalitet stå i centrum. 

Avslutningsvis gläds jag åt att flera
yngre kollegor deltog i Arjeplog och
vittnade om att mötet var givande.
Jag bad några skriva om detta i vår
tidning för att få med flera i vår
förening. 

Anders Dahlqvist, ordförande i föreningen Seniora Läkare

ledaren

– Skapa en 
nationell väntelista 
för Sveriges patienter



D
et gnisslar i hälso- och
sjukvården. Även om
de medicinska resulta-
ten fortfarande håller
hög internationell
klass på gruppnivå

upplever patienterna inte att de blivit
sedda och bemötta på det sätt Hälso-
och sjukvårdslagen (HSL) föreskriver.
Hos personal i vården finns ett utbrett
missnöje över dålig arbetsmiljö.
Framför allt upplevs landstingen som
dåliga arbetsgivare.

Kan vi läkare göra något åt det? Ja
det tror jag efter att ha deltagit i mitt
första möte med Seniora Läkare. Där
var det fullt med trevliga, vettiga
kollegor som jag inte träffat förr och
ett bra program. I stället för att också
vi seniora läkare ska vänta på att
arbetsmiljön förbättras av sig själv och
att den ömsesidiga tillitsbristen för-
svinner med hjälp av en utredning,
bör vi kunna utnyttja vår samlade
kompetens. Vi är trots allt också
målgrupp för hälso-och sjukvårdens
insatser. Men kanske Seniora Läkare i
sin nuvarande form inte är bästa
organet.

Jag kanske slår in öppna dörrar,
men det kändes som om den samlade
kompetensen i föreningen kunde
utnyttjas bättre. Skulle man inte
kunna vara tydligare med ändamålen
för Seniora Läkare

Så här står det nu i stadgarna för
Seniora Läkare (f.d. SÄL av somliga
kallat TRÄL, tillräckligt rutinerade
äldre läkare):

”Seniora Läkare är en ideell
förening och en intresseförening inom

Sveriges Läkarförbund. Medlem skall
vara läkare och medlem i Läkarför-
bundet.
Föreningen har till ändamål: 
• att bevaka de fackliga frågorna från
seniora läkares perspektiv;
• att verka som kontaktorgan för kam-
ratlig samvaro mellan medlemmarna;
• att underlätta och förmedla möjlig-
heter till medicinsk och kulturell infor-
mation och fortbildning;
• att vara remissinstans inom Läkarför-
bundet;
• att hålla medlemmarna informerade
om fullmäktiges och förbundsstyrel-
sens beslut i fackliga frågor.”

Men hur lätt är det att påverka ett
fackförbund där åsikterna spretar från
mörkblått till illrött? Och där de
fackliga frågorna ibland är viktigare
än innehållet i arbetet.

Jag tror att det skulle kunna gå att
ändra på den negativa spiral som har
pågått länge och som lett till att
arbetsmiljön på många håll är
destruktiv med bristande tillit och
respekt, inte bara mellan yrkes -
grupper utan också mellan kollegor,
vilket patienterna får lida för. 

Om inte vi både stöttar varandra
och håller efter varandra kommer vi
att bli desorienterade och oanvänd-
bara nu när digitaliseringsrevolutio-
nen kommer. 

Jag skulle önska att styrelsen för
Seniora Läkare överväger att se över
ändamålen och diskutera värdet av
medlemskapet i Läkarförbundet.
Alternativt att en ny ideell förening
bildas som komplement till andra ini-
tiativ som tagits av yngre kollegor.
Förslag:
Ändamålen med den ideella
föreningen är: 
n Angenäm samvaro. 
(Kan gärna stå först).
n Verka för bättre 
hälso- och sjukvård genom att;
      • Tillföra hög medicinsk 
      kompetens.
      • Ge möjlighet till en bollplanks -
      funktion genom de samlade 
      erfarenheterna.
      • Fungera som sanningssägare 
      eftersom inga taktiska hänsyn 
      längre     behöver tas (vara torpeder 
      när van sinniga organisations-
      förändringar föreslås eller när 
      uppföljning av de medicinska 
      resultaten av insatserna 
      kompliceras).
      • Vara oberoende, men ibland 
      allierad (dvs. inte del av Läkarför-
      bundet, men gärna verka i samar-
      bete med patienter och brukare).
     • Fortsatt förkovran i yrket.

Nina Rehnqvist,
professor, f.d.
ordf.
i SBU

debatt
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”Seniora Läkare behövs som
sanningssägare och torpeder”

Nina Rehnqvist vill
ha diskussion om
medlemskapet
i Läkarförbundet”



info@favoritresor.se 
WWW.FAVORITRESOR.SE

Tel 08-660 18 00

NYÅR I GLITTRANDE 
ANTWERPEN
VÄLKOMMEN PÅ EN FESTLIG NYÅRSRESA till chokladmästarnas 
och de flamländska målarnas rike Flandern, där vi frestar med 
en odyssé till Antwerpen och Brügge. Tiden tycks ha stått 
stilla i de medeltida stadskärnorna när vi strosar bland unika 
konstmuseer och glittrande jul-dekorationer. I Antwerpen njuter 
vi av konsten i Rubenshuis och på Mayer Van Den Bergh. Unesco 
världsarvsutnämnda museitryckeriet i familjen Plantin-Moretus 
hem på Vrijdagmarkt. På Vlaamse Opera ges Verdis, ”Falstaff” –  
En Sylvestersupé förgyller resan.

29/12 • 4 DAGAR

MÁLAGA – ALHAMBRA – GENERALIFE 
MÁLAGA SATSAR PÅ KULTUR, HÄLSA OCH DET NYA KREATIVA KÖKET. Njut av upputsade historiska fasader med en skön strandpromenad, 
exotiska vackra parker och ett livligt kulturutbud med nya muséer och upprustade teatrar. Stadens son, Pablo Picasso, föddes här 1881 
och vi besöker Picassomuséet. Den vackra, marmorbeklädda paradgatan Calle Larios är smyckad med festlig julbelysning i ett Málaga som 
ståtar med behagligt decemberklimat. Vi tillbringar en dag i vackra Granada, Alhambra och Generalife! Ciceron är CATHERINE URWITZ.

30/11 • 5 DAGAR

NYÅR I OSLO
VÄLKOMMEN ATT FIRA IN DET NYA ÅRET I OSLO med Rossinis älskade 
”Barberaren i Sevilla”. En glad opera om den slipade barberaren 
Figaro som hjälper staden Sevillas kärleksöden på traven. Rosina 
sjungs av mezzosopranen Samantha Hankey och i rollen som greve 
Almaviva ser vi tenoren Levy Strauss Sekgapane. Mycket bra och 
centralt boende på �on hotel Rosenkrantz. Nyårssupén serveras 
på det spektakulära operahuset. Vi besöker även Frammuseet, 
Nationalmuseet samt en visning av operahuset.  
Ciceron är RICHARD KLINGSPOR.

30/12 • 3 DAGAR

MÅNGA FLER RESOR…

Opera, Balett & Gastronomi i Paris | 19/2 | 5 DGR 

Vandring, kultur & trädgård i Marocko | 17/3 | 8 DGR

Apulien – Italiens häl och klack  

med konsthistoriker Lars Sjöberg | 7/4 | 6 DGR
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En häftig 
upplevelse!
l HELIKOPTERTURER
l FANTASTISKA FJÄLLVYER
l BESÖK PÅ UNIKA SILVERMUSÉET
l KULINARISKA UPPLEVELSER
l SPÄNNANDE FÖREDRAG
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l FANTASTISKA FJÄLLVYER
l BESÖK PÅ UNIKA SILVERMUSÉET
l KULINARISKA UPPLEVELSER
l SPÄNNANDE FÖREDRAG
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121 seniora entusiaster hade
hörsammat Göran Wemmen-
borns lockande inbjudan till
höstmöte i Arjeplog i västra
Lappland och fick sannerligen
valuta för insatserna. 

t Trots en lång resa för många, flyg till
Luleå och buss i tre timmar, men med
underhållning på bussen av Leo Hassler
som läste valda stycken av Lappmarks-
doktorn Einar Wallqvists bok ”Kan
doktorn komma”, blev själva bussresan
en fin stund.   

Arjeplog är centralorten i Arjeplogs
kommun. Kommunen är ett vidsträckt
område, till ytan den fjärde största
kommunen i landet med sina 12 945 kva-
dratkilometer. I kommunen finns vid-
sträckta fjäll och skogar, 9 000 sjöar och
tre stora älvar; Skellefteälven, Piteälven
och Lais älven. Många av oss hade aldrig
varit i dessa trakter så mötet med alla
evenemang, goda måltider och härliga
utflykter blev en, som barnbarnen säger,
häftig upplevelse för alla deltagare. 

Fredag
Konferensen öppnades på fredagens
morgon i hotell Lyktans eleganta lokal
med utsikt över Silvervägen  – den
landsväg som passerar Arjeplog och går
över fjällen till Norge. Den kallas Silvervä-
gen efter den gamla silvergruvan i Nasa -
fjäll på gränsen mellan Sverige och
Norge. 

Efter att Göran Wemmenborn, konfe-

rensensvärd och initiativtagare, hälsat oss
välkomna väcktes vi till liv med hjälp av
Hans Frykmans trumpet. Summertime
ljöd kraftfullt och lyriskt. Sen var det
dags för ordförande Anders Dahlqvist att
ta ordet och hälsa oss välkomna till höst-
mötet. 

Anders berättade bl.a. om styrelsens
kontakter med de stora pensionärs -
organisationerna med syftet att få till en
nationell väntelista som fr.a. skulle gynna
de sjuka äldre i sam hället. Anders berät-
tade också något om vad Läkarförbundet
satsar på. Detta beskriver han i denna
tidnings ledare. 

Landstingsrådet Maria Stenberg berät-
tade stolt om trakten, fördelar med den
vackra bygden, men också utmanande
svårigheter eftersom Sunderbyns sjukhus
ligger 25 mil bort. Finansiering av en god
hälso- och sjukvård framförallt för att
bättre kunna ta hand om den sköra mul-
tisjuka äldre patienten och bättre till-
gänglighet prioriteras. Primärvården är,
som överallt i landet svår att bemanna. 

Kommunalrådet Britta Flinkfeldt
beskrev stolt bygden som ”Mitt paradis
på jorden”. Arjeplogs socken bildades
1640, nu finns 2 863 personer i
kommunen, den mest glesbefolkade i
landet. Silvergruvan i Nasafjäll som varit
bra som pant i krig och bly gruvan i
Laisvall, 1938-2001, Europas största har
varit betydelsefulla för bygden. 

Uranbrytning var aktuell på 1970-talet
men blev inte av på grund av att projek-
tet motarbetades starkt av traktens inne-
vånare. Spanska sjukan som drog fram

föreningsnytt | Höstmötet 
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Späckat och varierat 
höstmöte i Arjeplog

De 121 seniora läkarna bjöds
på ett varierat och spännande
program med allt från föredrag
om subarktisk forskning och
biltester till kärlkirurgi och 
äldrevård.

Text:
Torsten Mossberg 
och Marianne Ors
Foton:
Torsten Mossberg



över bygden 1920 och skördade
många liv var den akuta anledningen
till att sjukstugan i Arjeplog byggdes. 

Idag lever bygden främst  av biltest-
verksamheten, myndigheter (Tillväxt -
verket och Transportstyrelsen) och en
spännande subarktisk forskning på
Silver muséet. 

Nationella Diabetesregistret 
t Christer Andersson, professor i
medicin, Umeå, berättade om det
nationella diabetesregistret som nu är
drygt 20 år. Vi känner Christer sedan
han berättade om rödsjukan, Porfyri,
vid Seniora Läkares höstmöte för tre

år sedan i
Hemavan.
Christer kom till
Arjeplog 1974
som glesbygds-
doktor och kom
att intressera sig
för den höga
förekomsten av
porfyri i trakten
och sedan dispu-
tera på en
avhandling om
sjukdomen. 

Diabetesregistret som startade
1996 är en samverkan mellan
professionen  , huvudmän och patient-
organisationer och har 90 procents
täckningsgrad bland de 4-4,5 procent
av landets invånare som har sjukdo-
men. 

Har det hänt något i patientgrup-
pen på registrets 20 år? 

Långtidsblodsockret dvs. HbA1c,
blodfetterna och blodtrycket hos pati-
enterna har förbättrats avsevärt på de
20 åren. Tyvärr har man inte sett
någon påverkan på levnadsvanorna,
BMI har närmast ökat i genomsnitt.
Registret är lätt att använda, man kan
få ögonblicksbilder för varje landsting
och ta ut individuella riskprofiler.
Utmaningen framöver är att utbilda

kliniker och se till att patienterna får
tillgång till sina egna data. Registret
lever tack vare eldsjälar som är
livrädda för att Sveriges Kommuner
och landsting, SKL, ska ta över. Ett rent
nöje att ta del av eldsjälen Christers
sympatiska redovisning av registret. 

Silvermuseet, forskningen 
och Lappmarksdoktorn 
Einar Wallquist 
”Det roliga skulle vara om jag skulle kunna
inventera en lappmarkssocken så att här
skulle kunna finnas till slut det mesta (för
att inte säga allt) som en gång använts i
detta lappmarksområde – att det skulle
vara bevarat… för forskningens skull, för
framtidens skull.”            Einar Wallquist. 

t På sensommaren 1922 kom den ny -
examinerade läkaren Einar Wallqvist
till Arjeplog för att tillträda den nyin-
rättade tjänsten som provinsial läkare.
Han kom sedan att tillbringa hela sitt
yrkesverksamma liv här. Han samlade
på allt, föremål, fotografier och berät-
telser.

1965 kunde han öppna sitt silver-
museum fyllt av kulturföremål som
han samlat under sitt långa yrkesliv.
Wallquist förblev chef för museet
fram till sin död 1985. 

Ingela Bergman (bilden ovan),
docent i arkeologi och intendent på
Silvermuseet berättade   engagerat och
fascinerande om museet och den
subarktiska forskning som initierades i
början på 1990-talet. Forskningsfältet
är subarktiska landskap – interaktio-

nen mellan människan och naturen. 
Genom en bättre förståelse av hur

landhöjningen skett i inlandet har
man kunnat återskapa gamla strand-
linjer och bosättningar. Många männi-
skor kom ofta norrifrån, för över 
9 000 år sedan,  när inlandsisen
lämnade området. Alla näringsämnen
blottlades. Fynd av havtorn, humle
och äpplen bevisar att odling ägt rum.
Redan 1500- 50 år före Kristus odlades
sädesslag. Till de samiska traditionella
verksamheterna jakt, fiske och ren-
skötsel fogades odling, berättade
Ingela Bergman.

Fjällens kulturlandskap, interna och
externa faktorer i samiskt landskaps-
utnyttjande är ett av forskningspro-
jekten. Det man länge trodde var
naturliga fjällhedar har visat sig vara
tidiga högfjällsbosättningar med en
mängd kåtor där björkskogen
avverkas och bränts. Avskogningen
har resulterat i kväveutarmning. Så
har lavhedar skapats. 

Fantastiskt intressant att höra att
en så avancerad forskning bedrivs
utanför campus i de stora universitets-
städerna. 

Glesbygdsmedicinskt centrum 
t Det kändes mycket naturligt att
lyssna till ett föredrag om glesbygds-
medicin på en kongress i en kommun
som till ytan är lika stor som Skåne,
Blekinge och halva Halland och
befolkas av knappt 3 000 invånare.
Peter Berggren (bilden ovan) som pre-

Fortsättning nästa uppslag >>>

Christer Andersson:  
Diabetesregistret lever
tack vare eldsjälar som
är livrädda för att SKL
ska ta över.
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senterade sig som distriktsläkare,
pappa och morfar, talade engagerat
om sjukvårdens utmaningar i glesbyg-
den och lyfte också fram möjlighe-
terna till spännande forskning och
utveckling. 

I Lappland finns sex sjukstugor. I
regel har sjukstugorna 2-8 platser med
dygnet runt-service som bemannas av
sjuksköterskor och oftast även läkare.
Akutsjukvården är viktig och patient-
strömmen filtreras av sjuksköterskor. I
övrigt är sjukdomspanoramat i stort
sett det samma som man ser i stan,
dvs. hjärtinfarkter, stroke, osv, men
även palliativ vård i mer eller mindre
väl utvecklad samverkan med kommu-
nerna. Peter betonade vikten av ett
nära samarbete med olika sjukhus -
specialister. Hjälp med bedömning av
bilder från fiberlaryngoscopier via
nätet bidrar till snabb och korrekt
diagnos samtidigt som glesbygdsdok-
torn hinner samla ihop ett bra normal-
material. 
Vilka erfarenheter har man då av

distansöverbryggande vård? 
Vid strukturerade intervjuer har

man funnit att sjukstugans avdelning
blir som ett helt minisjukhus och att
25-30 procent av den totala sjukvårds-
produktionen sker i primärvårdsregi. 

Här finns det emellertid en utveck-
lingspotential. I Finland sker nämligen
60 procent av slutenvården i primär-
vårdens regi. De genomförda intervju-
erna talar vidare för att patienterna
far väl av att vårdas i sin egen miljö.
Men är det bra? 

Enligt Peter vet vi egentligen inte
det ännu eftersom ingen gjort någon
utvärdering. Likaså är frågan om pro-
duktionskostnad mycket svår. Som det
ser ut är kostnaden lägre för vård
inom primärvården. Peter påminde
om Göran Stiernstedts utredning där
han ansåg att sjukstugemodellen
utgör en sinnebild av den utveckling
som svensk sjukvård bör ta. 

Glesbygdsproblem är givetvis inte
unikt för Sverige och vi har mycket att
lära från erfarenheter exempelvis i
Alaska och Kanada. I Northern
Ontario School of Medicine tillbringar
läkarstudenterna 60 procent av den
totala kliniska tiden i primärvården.
Syftet är att utbilda studenterna i den
sociala och kulturella kontext de ska
jobba i. Peter berättade att man
kommer att pröva ett nytt utbild-
ningsspår i Umeå med flera läkarstu-
denter ut till primärvården. Säkerligen
ett mycket klokt initiativ tyckte vi
stadsmesar som lyssnat på Peter. 

Kåtlunch 
t Fredagens lunch serverades i två
stora kåtor i närheten av sjön Hornha-
van,  Sveriges djupaste, med 226
meter. Ren- och älgskav, potatis, lök
och grönsaker stektes över öppen eld.
Måltiden kröntes med kokkaffe. En
genuin matupplevelse. Efter lunch
fylldes föreläsningssalen av röklukten
från de öppna eldarna i kåtorna.  

Kärlkirurgin i
Norrbotten 
t Överläkare
Mattias 
Andersson
(bilden) berät-
tade efter lunch
hur kärlkirurgin
utvecklats i
Norrbotten  ,
med perspektiv

från hans arbetsplats, Sunderbyns
sjukhus. Efter en genomgång av histo-
rien bakom kärlingrepp med början år
100 med Galenus beskrev Mattias en
snabb utveckling under de senare
åren mot endovaskulära ingrepp. 

De huvudsakliga verksamhetsgre-
narna är benartärsjukdom, aortaaneu-
rysm, dialysaccesser och venös kirurgi
fr.a. vid posttrombotiskt syndrom. 

Mattias har lovat sammanfatta sin
föreläsning för ett kommande
nummer av Seniora läkare. 

Biltester gör Arjeplog till
Sveriges mest internationella
plats vintertid 
t Direktör Michael Lindeman (bilden
nedan) från företaget Ice makers
berättade stolt
och livfullt om
den stora bil-
testverksamhe-
ten som sätter
igång i
december och
fortsätter tills
isarna smälter.

Verksamhe-
ten startade på
ett primitivt sätt med handskottade
isbanor 1973. Banor plogas upp på
sjöarna där isen ofta är tillräckligt
tjock i januari, över en halv meter. I
slutet av vintern är isarna ofta en
meter tjocka. 12 testanläggningar
används. 3 000 tekniker vistas i
trakten under högsäsongen och cirka
6 000 testförare engageras, ofta
lokala. Över 2 600 bäddar på hotell
och i stugor behövs för de 100 000
övernattningarna. 220 husägare hyr ut
sina hus. Hela trakten lever upp, det
gemensamma språket är engelska. 

Mycket pengar investeras årligen,
100-150 miljoner kr. Alla de stora bil-
företagen finns representerade i
trakten som BMW, Volkswagen,
Mercedes etc ...

föreningsnytt | Höstmötet i Arjeplog
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t Vanligaste orsaken till att gamla
blir sjuka är att de går till doktorn,

menade
Yngve Gus-
tafsson
(bilden),
professor i
gerontologi i
Umeå. Han
presenterade
sig som
deporterad

göteborgare, som jobbat både i
Hoting och Dorothea som distriktslä-
kare. Han höll en färgstark och stund-
tals provocerande föreläsning.   

Yngve Gustafsson påpekade att
väldigt få av oss åhörare har geronto-
logi i sin utbildning och därmed bris-
tande insikt i de äldres situation. 

Sveriges äldsta invånare är 111 år,
näst äldsta 109. Dessa gamla männi-
skor är lika sköra som någonsin de
allra yngsta prematurfödda. Immun-
försvaret fungerar inte, flera andra
organfunktioner är starkt nedsatta,
vilket kan vara svårt att evaluera.
Exempelvis har den glomerulära filtra-
tionen gått ner till hälften i 80-års -
åldern. Därför är kreatininvärden full-
ständigt vilseledande vad gäller njur-
funktionen hos äldre,  berättade
Yngve Gustafsson.

Lungkapaciteten är halverad i 90-
årsåldern vilket förklarar att lung -
inflammation ofta leder till förvir-
ringstillstånd. Äldre har sämre försvar
mot virus och bakterier och ändå har
det blivit ett mode att bygga ihop
äldre boenden med förskolor!  

Det saknas forskning med utvärde-
ring av läkemedel efter 85 års ålder.
Läkemedel testas först på manliga
råttor och sedan på yngre män. Enligt
Yngve Gustavson handlar hela FASS
om en 30-årig man på 80 kg, varav 55
liter är vatten. 90-åringen väger ofta
40 kg och har bara 20 liter vatten. 

Läkemedelsbiverkningar är den van-
ligaste orsaken till att gamla blir sjuka
enligt Yngve. Han exemplifierade
bristen på utvärdering med den
ökande användningen av morfin -
plåster som har en stark kolinerg-
effek  t  . Försäljningen av plåstren har
ökat med 744 procent vilket som
Yngve tillspetsat uttryckte det, bidragit
till att förkorta vårdtiderna högst
betydligt, man dör inom två veckor….  
Erbjuder vi våra gamla bra

matvanor?
Matsmältningsorganen förändras

också med åldern med sämre förmåga
att spjälka stora proteinmängder,
sämre magsyra och pepsinproduktion.
I praktiken betyder det att en gammal
människa inte klarar av att äta en hel
hamburgare, kan inte spjälka hela
proteinmängden. För att tillgodogöra
sig näringen bör 90-åringen istället
dela upp hamburgaren i fyra delar
under dagen. 

Yngve ställde frågan om gamla
människor diskrimineras i vård och
omsorg i dagens Sverige. Han
påminde om att fattigauktioner
förbjöds 1918 och 1945 fick de som
bodde på ålderdomshem tillbaks sin
rösträtt, något man tidigare förlorade
den dag man flyttade in. Nu har fritt

vårdval blivit de moderna fattig -
auktionerna – lägst anbud får uppdra-
gen. Ekonomi och inte vård styr
resursfördelningen i kommunerna.  

Yngve Gustafson menade lite till-
spetsat att djurlagstiftningen tillför-
säkrar våra husdjur bättre omsorg än
lagstiftningen som reglerar vård- och
omsorg för människor. Tävlingshästar
får sex timmars nattfasta eftersom de
serveras frukost klockan 06.00 och
nattmål klockan 09.00, dessutom får
de leka tillsammans och vara utomhus
flera timmar per dag.

I Västerbotten rapporterades natt-
fastan på ett vårdhem uppgå till 14,5
timmar och de äldre hade inte varit
utomhus på mycket länge. Tyvärr tycks
skrämmande många inom sjukvården
hysa en negativ attityd till äldre enligt
studier, mellan 20-45 procent, och
bland politiker är siffrorna ännu
högre, 35-55 procent. 

Yngve Gustafsson avslutade med
att vård av demenssjuka ska betraktas
som palliativ, samtidigt som han pro-
vokativt kallade palliativ vård den
moderna ättestupan.  

Efter det fullmatade och intres-
santa programmet med stark lokal
anknytning var det dags att på egen
hand undersöka var hjortronen och
renhjärtat kunde inhandlas. Några
behövde nog en stickad luva för det
var ganska kallt. 

Efter denna kulturella dos gick vår
färd till anläggningen Kraja vid Hor-

Fortsättning nästa uppslag >>>

Yngve Gustafsson: Det saknas forskning med utvärdering efter 85 års ålder 

”Läkemedel testas på manliga 
råttor och på 30-åriga män”



navans strand där mingelkväll med
underhållning av tre välsjungande
ungdomar väntade. 

Lördagen
t  Under lördagen bjöds många alter-
nativ till utflykter, några med helikop-
ter. Färden till fjällgården Vuoggatj-
ålme ovan polcirkeln bjöd på uppklar-
nande väder, härliga vyer och goda
historier från bl.a. Björn Helamb,
bosatt på gården. En sällsynt läcker
fjällröding med vinsås förgyllde dagen
och magen. 

Vi var också många som intresse-
rade besökte Wallquists doktorsgård i
Arjeplog med många intressanta
föremål och eleganta möbler, samt
prov på kollegans konstnärliga skick-
lighet, både akvareller och olja. Silver-
museet var en alldeles extra fin upple-
velse, så fint exponerade och
grupperade   kulturföremål och en
imponerande silverutställning. Histo-
riska museet i Stockholm ligger i lä. 

Efter en stunds vila samlades vi
seniorer och en stor lokal publik i den
rosa stora träkyrkan invigd 1642 för en
härlig konsert med bandet GRUS och
den lokala Mariakören under ledning
av Magnus Karlsson. Magnus ackom-
panjerade också Torsten Mossberg, vår
sekreterare, som såsom uppskattad
hemlig gäst sjöng tre sånger.  

Lördagskvällens delikata middag på
Silverhatten blev återigen ett bevis på
högtstående norrländsk matkultur.
Det var skönt att få svänga sina
lurviga, lite stela ben till bandet GRUS
entusiastiska spel. 

Söndagen
t På söndagen återvände vi till
vardagen upplyfta av all kultur,
renade av all härlig fjälluft och
alldeles särskilt nöjda med att ha fått
vara med om ett så välarrangerat
höstmöte. Tack Göran och Gunnel
Wemmenborn!

föreningsnytt | Höstmötet i Arjeplog 
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En ung läkare kom på sitt
första vikariat till Arjeplog vid
sjön Hornavan i Norrbotten.

Han hade tänkt stanna några
månader för att sedan återvända
till universitetet och göra karriär.
Han blev kvar i den lappländska
bygden i hela sitt liv. Året var 1922.
Hans namn var Einar Wallquist,
senare känd som Lappmarksdok-
torn. 

Wallquist blev en celebritet i
Sveriges såväl medicinska som kul-
turella värld. I en lång rad böcker
skildrade han natur, människor och
levnadssätt i fjällvärlden och särskilt
i det distrikt där han var provinsial-
läkare. Han illustrerade berättel-
serna med egna, minutiöst utförda
teckningar av människor och
landskap. Inte minst gjorde han
samerna och deras kultur känd. Vid
sin död 1985 efterlämnade han en
stor mängd samiska bruksföremål
och silversmiden vilka kom att
utgöra stommen till det Silvermu-
seum som nu finns i Arjeplog.  

Under ett halvt sekel var Wall-
quist den ende läkaren i ett distrikt
stort som Belgien. I sina böcker
beskriver han sjukbesöken i
obygden, ofta långväga och stra-
patsrika med hästskjuts, släde eller
på skidor. Många gånger fick han
övernatta hos sina patienter. Ingen
stuga var honom obekant och män-
niskorna lärde han känna från far
till son till sonson. 

Det sjukdomspanorama han
mötte dominerades av infektions-

sjukdomar där tuberkulos var den
stora faran. Även barnsjukdomarna
kunde vara allvarliga i en tid då
antibiotika saknades. Omfattande
ingiften i glesbygd och älvdalar
ökade risken för ärftliga sjukdomar. 

En sådan var akut porfyri, av
gemene man benämnd arjeplogs-
sjukan eftersom den var särskilt
förekommande i denna trakt. 

När jag arbetade som underlä-
kare på lasarettet i Boden på 1960-
talet var Einar Wallquist ibland
inbjuden som hedersgäst vid läkar-
mötena. Han var då en känd person
och bemöttes med tillbörlig respekt.
Vid ett sådant besök föreslog min
överläkare att jag skulle tillbringa
några dagar hos Wallquist för att
avlasta honom något av arbetsbör-
dan. Jag tyckte detta lät intressant
och accepterade vilket även Wall-
quist gjorde även om han kanske
hade sina dubier beträffande den
"avlastning" som den unge läkaren
skulle kunna bistå med. 

Med hustru och två småbarn i
den tvåtaktade Saab 95:an styrde
jag de 22 milen västerut mot
Arjeplog, nyfiken på uppgiften och
på Wallquist. 

Vid samma tid i Uppsala fanns
invärtesmedicinaren och professorn
Erik Ask-Upmark, "Asken" kallad,
välkänd i den medicinska världen,
uppskattad, men också fruktad av
studenterna. Att komma i onåd hos
honom var varje medicinares
mardröm. 

Vi som studerat i Stockholm hade

En ung läkares möte
med Lappmarksdoktorn
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lappmarksdoktorn

hört våra gelikar i norr tala om
Asken med bävan. Nyfikna på denne
"demonprofessor" hade vi en gång
åkt till Uppsala och bevistat hans
föreläsning. Ämnet var lymfatisk
leukemi. När Asken kom till sjukdo-
mens duration meddelade han att
den kunde pågå "från nitton timmar
till nitton år". Personen som dog
redan efter nitton timmar var  "en
man som tidigt på morgonen åkt
sparkstötting på Hjälmarens is och
som dog innan dagen var slut".

Säkert hade jag glömt detta om
Asken sagt att prognosen var någon
dag till ett par decennier. Det är de
små detaljerna som gör det!

Nu for vi till Arjeplog och i
bagaget hade jag Askens bok "Akut
Medicin".

Vid framkomsten installerades vi i
en tvårumslägenhet intill sjukstugan
och nära Wallquists hem, Doktors-
gården.  Wallquist hälsade oss varmt
välkomna. Han var kort till växten
med stort huvud, hög panna, grans-
kande pepparkornsögon och en
bestämd mun som ofta log.  Med sin
pregnanta röst och energiska per-

sonlighet drog han lätt uppmärk-
samheten till sig. 

Vi bjöds in på saft och kaffe med
dopp i Doktorsgården. Denna var
redan något av ett kulturminnes-
märke: Väggar och hyllor var prydda
av sameföremål och vävnader, mitt i
vardagsrummet fanns bord med
kinesiskt porslin som våra barn var
farligt nära att äventyra och på
skåpen stod fotografier av kända
författare med dedikationer som:
"Till Einar med varma hälsningar från
Selma L." 

Dagen därpå tog Wallqvist oss
med i båt till en strand i Hornavan
där han tillsammans med museifolk
tagit fram uråldriga samiska boplat-
ser.

På sjukstugan fanns fullt upp att
göra. Tydligen hade djungeltelegra-
fen inte hunnit sprida att Lappmarks-
doktorn hade en ung vikarie. Med
hjälp av den vana personalen rullade
emellertid mottagningen på fint. 

Den andra dagen kom där in en
femtioårig kvinna med häftiga buk-
smärtor. Hon hade tidigare varit
ganska frisk och aldrig haft ont som
nu. Jag undersökte henne och fann
anledning tro att "det var något åt
gallan". Emellertid tog mig sjuk-
vårdsbiträdet, en av sjukstugans tro -
tjänare, avsides och föreslog att man
borde titta på kvinnans urin. Sagt
och gjort: den var färgad som
rödvin!

En snabb titt i Askens ”Akut
medicin” gav vid handen att arjep-
logssjukan kunde debutera med buk-
smärtor och porfyrinmetaboliter
satte färgen på urinen. Sjukdomen
var dominant ärftlig, men många
anlagsbärare kunde vara symtomfria.

Kvinnan jag hade framför mig
hade aldrig haft sådana besvär och

inte hennes närmaste heller vilket
förbryllade mig. I detta ögonblick
"råkade" Wallquist titta in i behand-
lingsrummet. Jag berättade om pati-
enten och att varken hon eller någon
i familjen haft symtom på akut
porfyri tidigare.

Wallqvist stod tyst en stund,
tittade på sina skor, på taklampan,
på mig. Han tänkte, tänkte på alla
fall av arjeplogssjukan som han
kände till från förr och nu, på
kvinnans morföräldrars mostrar, på
hennes kusiners kusiner, på hennes
fars fastrars sysslingar. Så sade han
beslutsamt

– Ja, hon kan vara bärare av sjuk-
domsanlaget.

– Nå, vad tänker du göra, tillade
han och spände ögonen i mig. Något
spak svarade jag: 

– Jag har tittat i Ask-Upmarks
"Akut Medicin" och han skriver att
man kan pröva ACTH . 

– Prat, sade Wallqvist, Asken vet
inget om akut porfyri. Du skall ge
vätska och bikarbonat! 

Alltför perplex för att fråga varför,
lydde jag hans ordination. Erfaren-
heten hade talat, då stod sig boken
slätt. Han visste att vätske- och salt-
bristen var det som måste åtgärdas
först.

Patienten stannade på sjukstugan
och var betydligt bättre när vi dagen
därpå lämnade Arjeplog, avvinkade
av Wallquist.

Lappmarksdoktorns läkargärning
vilade på vetenskap, beprövad erfa-
renhet och stor personlig kännedom
om dem han tjänade. Hur är det
ställt med det sistnämnda i dagens
svenska hyrsjukvård?

Göran Aurelius.
Docent i pediatrik och tidigare 

barnhälsovårdsöverläkare.

Einar Wallquist i sitt arbetsrum. 
Foto: Östen Mattsson, Arjeplog.



M
inimala glaspärlor
som träs på
metalltråd och
formas till
blommor är ett
näst intill

bortglömt europeiskt hantverk med
medeltida rötter. 

Tänker man efter, kan en levande
blommas livscykel likna människans eget
livslopp – från vaggan till graven. Frö,
knopp, blomma, mull. En obevek-
lig kretsgång som i alla tider
förundrat människor och
som gett upphov till
konst, litteratur, religion
och vetenskap. Mot den
bakgrunden är det inte
svårt att föreställa sig att
en blomma som aldrig
vissnar – en evighets-
blomma – skulle kunna rymma
en alldeles särskild symbolik.

För snart 30 år sedan upptäckte jag
ett sällsamt blomster i en liten butik i en
av Venedigs vindlande gränder. Det var
en stor, djupröd lilja. Kronbladen tycktes
vara tillverkade av tusentals små skim-
rande glaspärlor som omsorgsfullt hade
trätts på tunn metalltråd. Tråden hade
tvinnats till en stjälk som lindats med
pappersremsor. Jag hade aldrig sett

något liknande. Så detaljrik och vacker.
Först långt senare lärde jag mig att
detta speciella och näst intill
bortglömda konsthantverk hade en
fascinerande historia med rötter i
medeltiden. 

Att skapa blommor av gnistrande
glaspärlor är ett hemlighetsfullt
hantverk. Få har hört talas om det och
dess tidigaste ursprung är okänt. Men
pärlblommans historia knyter an till

folkkonst, kunglig prakt och religiösa
ritualer. 

Under tidig medeltid
började den katolska domi-
nikanerorden använda ett
radband, en så kallad
rosenkrans, i samband med
bön. En hypotes är att den

allra första pärlblomman
skapades när en munk eller

nunna formade ett radband till
en blomma, som bevis på människans

böner och kärlek till gud. En religiös
koppling finns även i språket. Den
medeltida engelskans ord för pärla,
bede (bead), betyder också att be. 

Venedig var tidigt berömt för sitt
glas. Glaspärlor kan imitera skimrande
ädelstenar, och glaset blev en lyxvara

kultur
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Blomman 
med evigt liv 

t Ragnar Levi är författare och 
medicinsk informationschef vid SBU,
Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering. Sedan länge är han
dessutom samlare av ett historiskt
glashantverk, och han äger idag en
unik samling av närmare tusen pärl-
blommor. 
År 2015–2016 visade han sin sam-

ling på Thielska Galleriet i Stockholm
för 16 000 besökare. Samtidigt gav
han ut den rikt illustrerade boken
”Blomma för alltid. Pärlhantverk från
Frankrike och Venedig” i samarbete
med blomsterfotografen Edvard Koin-
berg (Bokförlaget Langenskiöld,
2015). Ragnar är också en flitigt anli-
tad föreläsare.

Text: Ragnar Levi
Foton – pärlblommorna: 
Edvard Koinberg

Fortsättning nästa uppslag >>>
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som kunde bidra till Venedigs
rikedom. Pärlmakarna fick ett eget
skrå. De vidareutvecklade tekniken
att dra blåst glas till långa, tunna rör
som sedan klipptes ner till pärlor av
ett knappnålshuvuds storlek eller
mindre. Tekniken var en strängt
bevakad yrkeshemlighet. Att lämna
hyttorna på ön Murano, där skick-
liga glasblåsare finns än idag, kunde
straffas med döden. 

Under renässansen kunde stadens
kvinnor tillverka blommor av sådana
pärlor för kyrkor, festdukningar och
religiösa processioner. Pärlblommor
kom efter hand även till andra delar
av Europa. Vid dop och bröllop i
1600-talets England förekommer
rikt dekorerade prydnadskorgar
med blommor och blad av veneti-
anska pärlor, trädda på metalltråd.
Här får blomman symbolisera
fruktbarhet.

År 1605 lyckas universitetet i
Montpellier komma över den värde-
fulla receptboken Segreti di vetri e
di smalti (Glasets och glasyrernas
hemligheter) från Murano. Det
venetianska skrået försöker stoppa
konkurrensen utifrån genom att
förbjuda export av råmaterial och
verktyg – men förgäves. Hemlighe-
ten är ute, och tillverkningen sprids
över Europa.

De europeiska hovens smak för
pärlutsmyckningar kom också att få
betydelse. Praktfullt pärlprydda
föremål, dräkter och accessoarer till-
verkades ofta för de rika och
förnäma. Sekunda pärlor som sorte-
rades bort togs ändå tillvara. Fattigt
folk kunde trä upp dem på metall -
tråd eller tagel och forma strängarna
till blommor för altaret i byns kapell.
Gnistrande pärlor blev därmed också
del av en folklig hantverkstradition.

Pärlhantverket har blomstrat
även i modern tid. Vid mitten av
1800-talet börjar kransar av
pärlblommor att användas som grav-

smyckning. Blommorna tillverkas av
arbetare i hemmen, monteras på
kransar i fabriker eller fängelser och
säljs i särskilda butiker. Överdådiga
gravkransar av evighetsblommor,
immortelles, blir mycket populära
bland annat i Frankrike, och traditio-
nen når sin höjdpunkt kring år 1900.
Enklare minneskransar av glaspärlor,
”perlekransar”, förekommer ända
upp på våra breddgrader. Till
exempel har Bohusläns museum i
Uddevalla noterat en historia där
skolflickor tar vägen över kyrkogår-
den för att samla pärlor som lossnat
från de vackra kransarna. Sedan trär
de halsband. En liknande anekdot
finns från Blekinge.

Med 1900-talets nya stilideal blev
pärlkransarna omoderna. Somliga
ansåg till och med att blommorna
var smaklösa och förbjöd glaspärle -
kransar på kyrkogården. Under 1960-
talet försvann de nästan helt. Samti-
digt återuppstod hantverket i en ny
form – på andra sidan Atlanten.
Varuhusen i USA började sälja nytill-
verkade franska pärlblommor för
heminredning. 

På senare tid har evighets -
blommor av pärlor börjat dyka upp
igen. Numera används de oftast som
smycken, i brudbuketter och i hemin-
redning, men ibland också som
minnes blommor. Tre jättelika blom-
sterkransar skapades och skänktes av
amerikanska kvinnor för att hedra
offren för attackerna den 11 septem-
ber 2001. Ett tre meter högt körsbärs -
träd tillverkades av japanska studen-
ter till minne av de omkomna i jord-
bävningen och tsunamin vid Tohoku
år 2011. Traditionen lever vidare.

Den som tillverkar en blomma av
glas och metalltråd gör en beständig
avbild av något som är lika skört och
förgängligt som livet självt.
Pärlblomman bevarar ett kärt minne
– vare sig det är en dopgåva, brud-
bukett eller gravblomma. En sådan
blomma vissnar aldrig, varken bok-
stavligt eller bildligt.

16 Seniora Läkare | 3 2017

>>> Fortsättning från föregående uppslag



17Seniora Läkare | 3 2017



S
tyrelsen har bett mig berätta
några minnen från de femtio
år som jag på olika sätt var
verksam inom svensk sjukvård.
Med min bakgrund är det klart
att den berättelsen mest

kommer att handla om läkarkåren och
sjukvården. 

Jag utbildades vid Karolinska Institutet
1950 – 57 och blev sedan kirurg. Jag lärde
mig hantverket i Örebro och kom sen till KS
i Solna, där jag disputerade, blev böl och
docent i kirurgi. 1974 lämnade jag sjukhu-
set för att bli VD för Sveriges Läkarförbund,
vilket jag var i sjutton år. Efter det jobbade
jag i elva år som tillsynsläkare vid Socialsty-
relsens tillsynsenhet i Stockholm. Jag har
alltså haft förmånen att få byta verksam-
het flera gånger under mitt yrkesliv. Jag
började som kirurg, sen blev jag fackpamp
och jag slutade som centralbyråkrat.  

Konflikten som slog 
överraskande väl ut
Jag kom in i Sylfs styrelse 1956. Där fanns
bl.a. en röntgenläkare som hette Osborne
Bartley och var ordförande för Göteborgs
underläkarförening. Han kom att spela en
framträdande roll året därpå, när Läkar-
förbundet gick ut i öppen konflikt i en
tvist mellan Saco och Svenska Stadsför-
bundet. 213 underläkare och polikliniklä-
kare i Göteborg sa upp sina tjänster och
organiserade istället privata mottag-
ningar på olika platser i centrala
Göteborg. Dessa fungerade så väl att det

blev huvudmannen och inte läkarna som
drabbades av kritik från allmänhet och
massmedia. Det sas att sjukvården i
Göteborg aldrig hade fungerat så bra som
under de sex veckor konflikten pågick!  

Läkarförbundet byggde
privata läkarhus
Det var vid Göteborgskonflikten som
Läkarförbundet fick upp ögonen för
gruppmottagningens fördelar. Förbundet
utarbetade en läkarhusplan, som innebar
att man skulle bygga privata läkarhus i
stora och medelstora städer över hela
Sverige. Planen kunde tyvärr aldrig reali-
seras fullt ut p.g.a. motstånd från det
styrande politiska partiet, men det
byggdes ändå ett tiotal läkarhus i de tre
storstäderna samt i Gävle och Karlstad.  

Läkartjänst AB som blev
Praktikertjänst bildades
Läkarförbundet bildade då också Läkar-
tjänst AB, som erbjöd administrativ   service
till privatläkare. Bolaget började efter
några år även ansluta tandläkare, tandtek-
niker, sjukgymnaster, psykologer m.fl. och
bytte då namn till Praktikertjänst AB. Det är
idag den största koncernen inom privat
hälso- och sjukvård i Sverige med cirka  
9 300 medarbetare och en årsomsättning på
10 miljarder kronor. 

Riskkapitalbolaget EQT försökte för
några år sen köpa upp Praktikertjänst.
Budet var så fördelaktigt att många ägare
var lockade att sälja, men det avvisades

sjukvårdshistoria

Glimtar av sjukvården
under 50 år
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ändå och det ska man nog vara tacksam
för. Det är lätt att föreställa sig hur en
sådan affär skulle ha kunnat utnyttjas i
dagens politiska debatt om vinster i väl-
färden.  

Kritik mot ”EPA-högskola”
lönade sig nog
1957 lade regeringen fram en princip -
 proposition om inrättande av en
medicinsk högskola i Umeå. Det
väckte livlig diskussion och märkligt
nog var norrlandslänen inte alls entu-
siastiska. Västernorrlands läns lands-
ting ansåg att högskolan skulle ligga i
Sundsvall och landshövdingen i
Jämtland skrev i sitt remissyttrande att
”våra kulturvägar går mot söder, ty
norr om kallortsgränsen kan inga aka-
demiker trivas”. 

Studentkårerna kritiserade försla-
get för att vi ansåg att högskolan inte
skulle få tillräckligt god kvalitet. Detta
år höll Sylf sitt årsmöte just i Umeå
och i programmet ingick en offentlig
debatt om högskoleförslaget.

Jag framförde då studenternas
kritik och råkade i hastigheten säga att
vi inte kunde acceptera något slags
”EPA-högskola”. När jag morgonen
därpå steg av nattåget på Stockholms
central lyste ordet EPA-HÖGSKOLA
mot mig i fetstil från alla löpsedlar.
Den högskola, som hade presenterats i
den första propositionen, skulle ha
kostat 10 miljoner kronor. Kostnaderna

hade stigit till 27 miljoner kronor i den
slutliga propositionen. Förhoppnings-
vis hade vår kritik bidragit till att
Umeåstudenterna fick en bättre
högskola än de annars skulle ha fått? 

1964 var jag en av Läkarförbundets
delegater vid World Medical Associa-
tions årsmöte i Helsingfors. WMA
bildades 1947 som reaktion mot de
oetiska experiment på människor som
nazistiska läkare ägnat sig åt under
andra världskriget och har till
ändamål att verka för högsta möjliga
etiska standard i utövningen av läkar -
yrket samt inom medicinsk utbildning
och forskning. WMA har antagit ett
antal etiska deklarationer. En av de
viktigaste är Helsingforsdeklaratio-
nen, som antogs vid detta möte och
som innehåller regler för forskning på
människor.  

WMAs deklarationer bygger ofta
på den Hippokratiska eden. När jag
googlade på den hittade jag följande
påstående: ” Läkareden förekommer

inte i Sverige. Här förutsätts läkarna
följa de anvisningar som utges av
Social styrelsen”. 

Då jag läste det erinrade jag mig
när jag en gång som ung kirurg assis-
terade min överläkare vid en opera-
tion av phimosis på en liten gosse.
Medicinalstyrelsen hade då nyligen
utfärdat Råd och anvisningar om ope-
ration av phimosis. Jag såg att chefen
inte använde den teknik som rekom-
menderats och var dum nog att kom-
mentera det. 

Då spände han ögonen i mig och
sa: Det finns tre saker här i världen
som är fullständigt ONÖDIGA! Det är
mannens bröst, påvens könsorgan och
Medicinalstyrelsens Råd och anvis-
ningar!  

Läkare bedömdes göra
störst nytta på sjukhus
Fram till slutet av 1960-talet fick inga
nya läkartjänster inrättas utan till-
stånd från Medicinalstyrelsen. Den
ansåg då att man utnyttjade läkar -
arbetskraften mest effektivt vid sjuk-
husen, där läkarna kunde arbeta både
i sluten och öppen vård och den bevil-
jade därför nya tjänster framförallt till
sjukhusvården. Det var en politik som
sannolikt haft betydelse för den
svenska sjukvårdens struktur ända
fram till våra dagar. 

Det finns tre saker här i
världen som är fullständigt
onödiga! Det är mannens
bröst, påvens könsorgan och
Medicinalstyrelsens Råd och
anvisningar!  ”
”

Fortsättning nästa uppslag >>>

Tidningssidor
 ur GP och GT

 den 8 april 1
957. 

Bilder: Medicinhistoris
ka muséet i Göteborg.



Sedan provinsialläkarna överförts
från staten till landstingen 1963 har
primärvården alltid påståtts vara prio-
riterad, men det tycker jag mest har
varit i den politiska retoriken och
mycket lite i verklighetens värld. Det
är ju först de allra senaste åren som
man börjat ta allt vackert tal om pri-
märvården på allvar. 

Sjukronorsreformen
1970 genomfördes den s.k. sju -
kronorsreformen. De förhandlingar
med sjukvårdshuvudmännen som
följde var de svåraste och mest kompli-
cerade som Läkarförbundet någonsin
varit inblandat i. Det avtal som träffa-
des innebar att läkarnas arbetstid, som
tidigare varit helt oreglerad, nu blev
reglerad och att en radikal utjämning
av inkomsterna skedde, såväl mellan
olika grupper av läkare som mellan
individer. Läkarkårens totala inkomst-
summa blev dock oförändrad jämfört
med tidigare. Jag tror att det här
avtalet är det enda konkreta exemplet
på att s.k. solidarisk lönepolitik verkli-
gen har genomförts av någon arbets-
tagargrupp i Sverige. 

Var emot landstingens
totalansvar för sjukvården
Jag var ledamot av ett tiotal statliga
utredningar som rörde sjukvården och
sjukvårdspersonalen. Den viktigaste av
dem var den som utarbetade förslaget
till 1982 års Hälso- och sjukvårdslag,
vilken ju faktiskt har gällt ända fram
till den 1 april i år. 

I förslaget föreslogs att landstingen
skulle få s.k. totalansvar för hälso- och
sjukvården inom sina områden. Jag

reserverade mig mot det och föror-
dade en lag som inte bara skulle ange
landstingens skyldigheter utan också
patienternas rättigheter. När man ser
vad som hänt under årens lopp, vågar
jag nog påstå att jag hade ganska rätt.
Det är ju inte bara så att man flera
gånger har behövt komplettera 1982
års lag med olika typer av vårdgaran-
tier. Man har till slut tvingats göra
precis det som jag föreslog, nämligen
stiftat en särskild patienträttighetslag! 

Att vara VD för Läkarförbundet 
var ett roligt och lärorikt jobb
Att vara VD för Läkarförbundet var ett
roligt, lärorikt och mångsidigt jobb.
Förutom att jag var kanslichef, före-
trädde jag förbundet och Saco i
många externa sammanhang. Jag var
bl.a. medlem i Socialstyrelsens verks-
styrelse under tre generaldirektörer.

En av dem var Barbro Westerholm.
Barbro var skicklig och drev fram flera
viktiga förändringar, t.ex. synen på de
homosexuella. Hon var älskad av sin
personal och hon hade lätt för att få
ut sina budskap i medierna. Men hon
hade det besvärligt med Landstings-
förbundet. Att landstingen genom
den nya lagen hade fått totalansvar
för sjukvården, hade fått kammen att
växa på herrarna i förbundets ledning.
De var maktfullkomliga och ville inte
veta av några direktiv från statliga
myndigheter. Det är annorlunda idag,
när SKL ofta står främst i kön av dem
som kräver ökade bidrag från stats -
kassan. 

Ständiga överraskningar
En sak som gjorde VD-jobbet

spännande   var att det ofta hände
oväntade saker, något som kan illu-
streras med följande historia. En
läkare ringde och krävde att jag
dagen därpå skulle infinna mig på ett
möte med Norrbottens läkarförening i
Luleå. Han var så arg att jag förstod
att det var bäst att svara ja. 

När jag kom till sammanträdesloka-
len mötte jag en mycket upprörd
skara kolleger, som berättade att de
blivit upptaxerade p.g.a. påstådda
bostadsförmåner. 

Åtskilliga läkare i Norrbotten hyrde
nämligen personalbostäder av lands-
tinget och taxeringsmyndigheten
hävdade nu att landstinget hyrde ut
bostäderna till ett pris som understeg
den öppna marknadens. Läkarna,
liksom också landstinget, hävdade att
bostäderna inte alls kunde jämföras
med vanliga hyresbostäder, eftersom
de var förenade med en rad villkor
som minskade deras värde. Hyresnivå-
erna var inte heller så låga att det
hade funnits anledning tro att de
skulle deklareras som skattepliktig
förmån. 

Nu hade skattemyndigheten fem-
sex år i efterhand satt pris på den
påstådda förmånen och krävt in skatt
och skattetillägg. För att försöka
förstå hur situationen hade kunnat
uppstå, stannade jag kvar över natten
och lyckades dagen därpå få träffa
både taxeringsintendenten och lands-
tingsrådet.  

Taxeringsintendenten berättade att
han kände till läkarnas upprördhet
eftersom hans bror var överläkare vid
Luleå lasarett. 

– Om du anser att det rör sig om en

sjukvårdshistoria
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beskattningsbar förmån, varför agerar
du först nu? frågade jag. 

– Jag blev tvungen, svarade han.
– Jag fick en skrapa av JO!  
– Jaså. Vem hade anmält dig? 
– En privatläkare i Kiruna, som

hade byggt en stor lyxvilla och begärt
att landstinget skulle subventionera
hans boendekostnad och som, när han
fick nej, anmälde mig till JO för att jag
inte hade upptaxerat hans landstings-
anställda kolleger.  

Landstingsrådet, en trevlig och
pragmatisk gråsosse, var bekymrad

och rädd för att det här skulle leda till
att läkarna lämnade Norrbotten. Han
menade att hyresbilliga bostäder var
den enda förmån man numera kunde
erbjuda för att locka läkare till länet,
sedan kallortstilläggen hade tagits
bort och man inte heller längre fick
räkna dubbla tjänsteår för arbete i
norr. Han var sannolikt också lite
ängslig för egen del, eftersom han,
fick jag höra på andra vägar, själv
bodde i en stor lägenhet i ett av lands-
tingets hus. 

Läkarförbundet ställde en jurist till

förfogande för att hjälpa medlem-
marna. Åtgärden var unik för förbun-
det och kostade en del, men jag tyckte
att den var starkt motiverad. Det
handlade ju faktiskt om möjligheterna
att överhuvudtaget kunna rekrytera
läkare till Norrbotten, vilket kunde
vara besvärligt nog ändå. Jag minns
inte i detalj hur det hela slutade.
Somliga kolleger tvingades nog betala
en del, men både antalet ärenden och
summorna som skulle betalas blev
betydligt lägre än vad de hade varit
från början. 

FÄRRE SJUKHUSINLÄGGNINGAR  
OCH ÖKAD LIVSLÄNGD
jämfört med enalapril vid systolisk hjärtsvikt1

*Vänsterkammar-ejektionsfraktion ≤40 %, senare ändrad till ≤35 %. **ARR = Absolut Risk Reduktion.  
Indikation: Behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. 

Referenser: 1. Entresto produktresumé. 2. McMurray JJV, Packer M, Desai AS, et al. for PARADIGM-HF Investigators and 
Committees. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014; 371(11): 993–1004. Entresto® 
(sakubitril/valsartan) ℞. F enligt indikation. ATC kod C09DX04. Beredningsform: Filmdragerade tabletter. Entresto hämmar neprily-
sin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan) Indikation: Behandling av kronisk symtomatisk hjärt-
svikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. 
Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt 

eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller pa-
tienter med nedsatt njurfunktion. Allvarligt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. 
Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP <100 mm Hg. Hyperkalemi. Nedsatt njur-
funktion. Entresto har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. Förpackningar: Tabletter 24 mg/26 mg: 28 
st, 49 mg/51 mg: 56 st, 3 × 56 st, 97 mg/103 mg: 56 st, 3 × 56 st. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för 
senaste översynen av produkt- resumén 2017-03-16. Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby. Telefon 08-732 32 00,  
www.novartis.se

▼  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

PARADIGM-HF var en multinationell, randomiserad, dubbelblind studie på 8442 patienter med kronisk hjärtsvikt (NYHA classes II–IV) och systolisk dysfunktion *1
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M
arianne Rundström,
känd journalist och
nyhetsankare på SVT,
släppte hösten 2016
boken ”Passé – de

ofrivilliga pensionärerna”. Marianne
hade då  ett år kvar till påtvingad pen-
sionering vid 67. Hon ifrågasatte  varför
en frisk person med kraft, energi och
lång erfarenhet av sitt yrke ska tvingas
gå i pension när man egentligen vill
fortsätta.

Marianne Runström anser att
Sverige är ett land med fel attityder till
äldre. I flertalet länder har man respekt
för och värdesätter livserfarenhet men
i Sverige ser man  snarare  ned på äldre,
åtminstone när det gäller deras insatser
i arbetslivet. 

Incitamentet till att skriva boken var
att hon som äldre fick allt mindre pre-
stigefyllda  uppdrag.  Det berodde inte
på att hon presterade  sämre, utan på
att hon förväntades ge plats för yngre. 

Pressen att ge plats för yngre är
kanske mest uttalat inom media och
underhållningsbransche, men det före-
kommer säkerligen även inom andra
områden. Hur frekvent det är  inom
sjukvården och hur ofta det drabbar
läkare vet vi inte eftersom det handlar
om  enskildas  personliga upplevelser.
Det vore  intressant att få ta del av våra
läsares erfarenheter. 

Sveriges kanske mest kända seniorlä-

kare Barbro Westerholm anser att
åldersdiskriminering är utbredd. Som
riksdagens mest seniora (eller årsrika)
ledamot och dessutom initiativtagare
till lagen mot åldersdiskriminering som
kom 2013 bör hon vara väl insatt i
frågan. 

Åldersdiskriminering mot årsrika
förekommer överallt i samhället säger
Barbro Westerholm i en intervju i
nyhetssajten News 55. ”Den baseras på
myter om vad det innebär att åldras.
Som att man till exempel inte kan lära
sig nya saker, inte är förändringsbenä-
gen, är långsam och ineffektiv, eller
brister i kreativitet. Även om människan
förlorar en del i takt med att hon åldras
vinner hon samtidigt mycket annat”
menar Barbro Westerholm och fortsät-
ter:  

”Vi förlorar en del muskler när vi
åldras, men det finns ju tillräckligt för
att man ska kunna stå, gå och springa.
Det gäller ju hjärnan också. Och vad
betyder inte livserfarenhet i arbetslivet?
Årsrika personer har till exempel
bevisats vara bättre på att lösa problem
och konflikter”.

Barbro Westerholm vill se fler äldre
på beslutsfattande positioner så att
äldre generationer i lika stor utsträck-
ning som yngre kan kunna påverka de
beslut som tas. Hon menar också att
alltför få ärenden går till Diskrimine-
ringsombudsmannen (DO). 

åldersdiskriminering
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Passé vid 67?
ELLER ÄR EN ÄNDRING PÅ VÄG?

I en dom den 16 september
2015 dömdes bussbolaget Keolis
AB att betala 40.000 kronor i
diskrimineringsersättning till tre
chaufförer.

t Bakgrunden var att Keolis AB
nekat de tre chaufförerna visstids -
anställning med hänvisning till deras
ålder. Bolaget hade satt upp en övre
åldersgräns på 70 år. Syftet med
åldersgränsen var enligt bolaget
ökad trafiksäkerhet.
De tre chaufförerna anmälde bola-

get till diskrimineringsombudsman-
nen som menade att bussbolaget
kunde uppnå syftet att öka trafiksäk-
erheten genom mindre ingripande
och mer ändamålsenliga åtgärder,
till exempel genom individuell
prövning av den arbetssökandes
medicinska förutsättningar. De tre
chaufförerna hade också genomgått
en sådan hälsoundersökning utan
anmärkning.
Diskrimineringsombudsmannen

stämde Keolis AB och Thunabergs
taxi till Arbetsdomstolen (AD) för dis-
kriminering.
I  domen konstaterade AD att ar-

betsgivaren inte på ett övertygande
sätt hade visat att bolagets gene-
rella övre åldersgräns var ett lämp-
ligt och nödvändigt verktyg för att
uppnå det i och för sig berättigade
syftet ökad trafiksäkerhet och att
särbehandlingen därmed inte kunde
rättfärdigas och dömde bolagen att
betala skadestånd till chaufförerna.

Bussbolag som nekade
chaufförer över 70 år
visstidsanställning 
dömt för diskriminering
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Så vad säger Diskrimineringsom-
budsmannen om åldersdiskriminering
och vilka ärenden har man drivit rätts-
ligt? Seniora Läkare intervjuade DO
Agneta Broberg.
Seniora Läkare: Diskriminering är

ett begrepp som kan uppfattas något
olika. Vad är DO:s  definition och spe-
ciellt definitionen av åldersdiskrimine-
ring?
Agneta Broberg: DO:s definition av

diskriminering är den som fastställts i
diskrimineringslagen, d.v.s. att en
person missgynnas (behandlas sämre
än någon annan behandlas, har
behandlats eller skulle ha behandlats i
en jämförbar situation), om miss -
gynnandet har samband med någon
av de sju diskrimineringsgrunderna
(kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsned-
sättning, sexuell läggning, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, eller
ålder). 

Det finns också olika former av dis-
kriminering. Direkt diskriminering
(som är det som beskrivits ovan) och
indirekt diskriminering, vilket innebär
att en person missgynnas genom en
bestämmelse eller ett förfaringssätt
som framstår som neutralt men som
kan missgynna personer kopplat till
någon av diskrimineringsgrunderna.
Även trakasserier (kränkande behand-
ling som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna), sexuella
trakasserier och bristande tillgänglig-
het och instruktioner mot att diskrimi-
nera är former av diskriminering
enligt lagen.

Specifik åldersdiskriminering är
helt enkelt diskriminering som har
samband med en persons ålder.
Seniora Läkare:Mer konkret – om

en arbetsgivare sätter upp en gräns på
69 år för anställning, kan det då röra
sig om diskriminering? 
Agneta Broberg: Det kan vara fråga

om diskriminering, men för att uttala

sig med säkerhet måste DO ha en
konkret situation att utgå ifrån. Jag
kan nämna att DO framgångsrikt har
drivit ett ärende i domstol som i det
fallet handlade om chaufförer vid
bussbolaget Keolis som inte kom
ifråga för visstidsanställning på grund
av att de hade fyllt 70 år.

Domstolen konstaterade i den
domen att det var fråga om diskrimi-
nering att neka chaufförerna anställ-
ning med hänvisning till deras ålder.
Domstolen ansåg att företaget inte
hade kunnat visa att en generell övre
åldersgräns var ett lämpligt och nöd-
vändigt verktyg för att uppnå det i
och för sig berättigade syftet – ökad
trafiksäkerhet.
Seniora Läkare: DO har en del

material kring ålderdiskriminering och
har även drivit några fall till domstol.
Men ärenden som specifikt handlar
om personer över 65 år och diskrimi-
nering i arbetslivet är få . Hur kommer
det sig?
Agneta Broberg: DO utgår i sitt

arbete från diskrimineringsgrunden i
sig och inte en specifik ålder, och man
kan ju tillägga att åldersdiskriminering
lika väl kan handla om diskriminering
som har samband med ung ålder. Men
även om det kan vara svårt att i våra
publikationer hitta information av dis-
kriminering av personer över 65 år
specifikt finns det definitivt material
på vår webbplats att ta del av.

Dessutom har jag nyligen skrivit en
debattartikel i SvD där jag för fram
åsikten att 67-årsregeln i Lagen om
anställningsskydd (LAS) är förlegad
och bör avskaffas, så där har DO:s syn
på den diskriminering som den speci-
fika gruppen utsätts för kommit till
uttryck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Seniora Läkare: Underrepresenta-

tion när det gäller chefspositioner,
politiska uppdrag och andra besluts-
fattarpositioner brukar räknas som
diskriminering t.ex när det gäller
kvinnor. När kan man mer generellt
säga att en underrepresentation
utgör en faktisk diskriminering?
Agneta Broberg: Av diskrimine-

ringslagens tredje kapitel – som
reglerar arbetsgivares och utbild-
ningsanordnares skyldighet att arbeta
med så kallade aktiva åtgärder, det vill
säga ett förebyggande arbete för att
motverka diskriminering – framgår att
en arbetsgivare har en skyldighet att
vidta lämpliga åtgärder för att främja
en jämn könsfördelning. Denna skyl-
dighet gäller dock enbart kön.

Vad gäller diskrimineringsförbudet
finns inte något specifikt förbud
kopplat till underrepresentation. Men
självklart är det inte tillåtet för en
arbetsgivare att missgynna en arbets-
sökande kopplat till någon av diskri-
mineringsgrunderna.
Seniora Läkare: När bör man

fundera på att göra en anmälan till
DO och vilka åtgärder bör man ha

Fortsättning nästa uppslag >>>

Agneta Broberg, DO, anser att 67-årsregeln är
både förlegad och diskriminerande. I en skri-
velse till regeringen har hon föreslagit att regeln
tas bort. Hon har även försökt skapa opinion
för 67-årsregelns avskaffande i en debattartikel
i Svenska Dagbladet. www.svd.se/do-hog-tid-att-
skrota-orimliga-67-arsregeln
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vidtagit innan?
Agneta Broberg: Anmälningar till

DO, tillsammans med andra kunskaps-
källor, utgör en kunskapsbas som är
en förutsättning för DO:s arbete med
att främja lika rättigheter och möjlig-
heter för att motverka diskriminering i
samhället. Anmälningarna bidrar till
att synliggöra diskriminerande struk-
turer och den diskriminering som
faktiskt sker. 

Har man fått kännedom om något
man tror är diskriminering, vare sig
det gäller en själv eller någon annan,

bör man alltså anmäla det till DO. En
anmälan kan också leda till att DO
inleder en tillsyn. Syftet med en tillsyn
är att kontrollera att den anmälde
(tillsynsobjektet) följer bestämmel-
serna i diskrimineringslagen. I vissa fall
kan vi också besluta att begära
prövning av fall i domstol.

Om man ska göra en anmälan till
DO är det bra att spara på så mycket
material som möjligt som kan styrka
vad det är som har inträffat. Om DO
inleder tillsyn kan vi behöva ta
kontakt med anmälaren igen och i så

fall ta del av det materialet. Men det
är inte en förutsättning för att kunna
göra en anmäla, utan något som i så
fall följer i nästa steg om DO alltså
bedömer att det behövs.

Så långt DO:s syn på åldersdiskrimi-
nering.  När det gäller kärnfrågan för
många  seniorer,  67-årsregeln, anser
DO  att den är både förlegad och dis-
kriminerande. Dessutom har DO
konkret gjort något  åt saken genom
en skrivelse till regeringen där hon
föreslår att 67-årsregeln tas bort. 

Josef Milerad

åldersdiskriminering 

kultur | Boktips
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Att en gynekolog intresserar sig
för ägget är naturligt, men att
man ägnar 50 år åt att samla

vackra och intressanta   ägg och fakta
om desamma är mera ovanligt. Men
glädjande. Det är nämligen en fröjd
att bläddra i Nils-Otto Sjöbergs Sagan
om ägget, att njuta av de vackra
bilderna och häpna över all intressant
fakta boken innehåller. 

Författaren berättar om hur
intresset   väcktes (eller kläcktes) när
han som underläkare på Kvinnoklini-
ken i Malmö fick en referensplatta
med fyra ägg i olika storlek som
användes för att beskriva livmoder
eller äggstockar vid sk bimanuell pal-
pation.

Boken är indelad i 11 kapitel som
på olika sätt belyser ägg, som symbol i
religionen, som huvudföremål vid
påskfirandet, som inspiration för

konstnärer eller som ett viktigt kostin-
slag.

Ett särskilt kapitel ägnas åt Fabergé
och de utsökta prydnadsägg han till-
verkade åt det ryska hovet.

Dessa är idag kostbara samlar -

objekt och spelar huvudrollen i både
filmer och detektivromaner.

Det sista kapitlet ägnas åt det
humana ägget, där vi får en snabblek-
tion i fertilitetens historia som illustre-
ras med vetenskapliga foton. Författa-
ren diskuterar även IVF-behandling,
äggdonationer och surrogatmödra-
skap, ämnen som är högaktuella idag.

Många av de avbildade äggen i
boken ingår i författarens privata
samling och hans presentation av
roliga äggkoppar och äggklockor
väcker nyfikenhet och nostalgiska
leenden.

För en lekman är bildmaterialet av
såväl prydnadsägg som konstföremål
höjdpunkten i boken och man kan
bara beklaga att förlaget inte satsat
på att ge ut boken i ett större coffee-
table format.

Det här är en trevlig presentbok till
den som är kulturhistoriskt intresse-
rad, kanske som julklapp men ännu
bättre som påskpresent. 

Svante och Marianne Ors

Sagan om ägget en perfekt presentbok

Sagan om ägget
– av Nils-Otto Sjöberg



En läsupplevelse för 30- och 40-
talister men förhoppningsvis
också yngre kollegor. 

I vintras skickade Kaj Norrby sin bok
Gigan, en läkares väg till sig själv
utgiven 2015 till mig. Det var en stor
läsupplevelse. Därför denna anmälan
trots att boken inte längre finns i bok-
handel,  men Kaj har några exemplar
kvar och kan trycka fler om intresse
finns.  

Varför fångades jag av boken? Jo,
den är skriven av en kollega som tagit
sig tid att reflektera över vad han
upplevt under hela livsresan och
skrivit ner sina reflektioner kopplade
till det han upplevt. 

Det börjar med en skildring av
barndomsåren i en borgerlig präst -
familj med många barn i stadsdelen
Östermalm i Stockholm. Det var under
den tid då Stockholms malmar var som
småstäder utanför vilka man sällan
rörde sig. Jag vet för jag växte upp
där. Barn fick t.ex.inte leka på inner-
gårdarna, vilket innebar att det blev
en sport att smyga omkring där och
undvika portvakternas vakande ögon.
Samtidigt kände portvakterna ett
ansvar för att barn inte skulle råka illa
ut.  

Sommarlov i skärgården var inte
allom förunnat bland dem som bodde
i stadsdelen, men Kaj Norrbys familj
hade förmånen att uppleva sommar-
lovets alla dagar som ett pärlband i

skärgården. Det var nog så nära para-
diset man kunde komma vare sig
solen sken eller det regnade. Utedass
och att bära in vatten och bära ut
slask hörde till vardagen. 

Att manövrera småbåtar i hårt
väder en utmaning man förutsattes
klara även om man var mycket ung.
Annat under barndomen var att barn
lärde sig att bre smöret på den grunda
sidan av brödskivorna. Vuxna däremot
fick bre på den djupa sidan.  

Efter kriget förändrades paradiset.
Kaj Norrby konstaterar att idyllen
hotades av den i och för sig välkomna
standardstegring som skedde efter
kriget. Den resulterade i att den
fattiga skärgårdsvärlden med dess
arbetsbaserade kultur ersattes av en
på pengar mera rik sommargästvärld,
men som på sitt sätt var fattigare, mer
inriktad på sol, bad och konsumtion. 

Jag håller med, jag upplever det på
den skärgårdsö dit jag kom som
tvååring 1935 och där jag tillbringar
min fritid i samma hus som då. 

Kaj Norrbys uppväxt präglades av
de många syskonen och mycket musik.
Han gick i en sång och musikskola och
i musiken upplevde han frihet och
fest. Sedan följde uppbrott från
familjen och medicinstudier i Uppsala. 

Hans studentliv var en blandning av
allvar och lek. Som lärare hade han
bl.a. den fruktade professorn Erik Ask-
Upmark, som jag också har personligt
minne av. Som vikarierande lärare i
klinisk farmakologi i Uppsala hade jag
som uppgift att föreläsa tillsammans
med Erik Ask-Upmark om läkemedels-
behandling. Jag har aldrig varit så
nervös för några föreläsningar som
dessa. Dörren till föreläsningssalen

låstes exakt när föreläsningen började
och sedan gick närvarolista runt. 

Kaj Norrby gav sig tidigt ut i efter-
krigets Europa. Under studietiden tog
han feriejobb i Berlin, åkte på studie-
resa till Japan, tjänstgjorde som läkare
i Prag under Pragvåren, bekantade sig
med Polen, Grekland och dess öar
liksom med Rom. 

Med erfarenheter från allt detta
och mer därtill blev han underläkare
på kvinnokliniken i Östersund och
därefter distriktsläkare framför allt i
Jämtland. Jourschemat känns igen –
från lördag till måndag samt onsdag
och fredag och fri helgen därpå. 

Han var under många år radiodok-
tor i P4 i Jämtland. Ett citat från läkarti-
den: ”Det var fantastiskt bra för
honom, för patienterna och för opera-
tionsresultatet att han hade med sig en
anestesisjuksköterska som kunde sina
saker och också kunde ha delegerat
ansvar för egna operationer. Han lärde
sig vikten av att bygga upp ett team.
Han tog de första stegen till att bli bra
på att vara en del av teamet. Det
styrde hans fortsatta läkargärning.” 

Jag hoppas nu att ni är sugna på att
läsa boken och slutar med ett citat
från journalisten, författaren och
teate rkritikern Leif Zern på bokpär-
mens baksida. Den lyder. ”Det är en
fascinerande skildring som spänner
över ett sällsynt rikt register av erfa-
renheter och känslor. Dessutom
skriven med ett målande språk som
med vetskap om Kajs stroke framstår
som enastående. Jag är glad över att
jag fått läsa den. Boken är ju för
övrigt ett levande historiskt
dokument, utöver det personliga”

Barbro Westerholm 

kultur | Boktips
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Gigan – en läkares 
väg till sig själv
– av Kaj Norrby
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Gigan, en läkares väg till sig 
själv en fängslande livsberättelse



4-10 och 11-17 februari 2018
t Resan gjordes första gången i
februari 2017 och på grund av det
stora intresset kommer den att, med
några förbättringar, genomföras
ytterligare två gånger. 

Vi inleder med två övernattningar i
Atlasbergen på Kasbah Angour Atlas
Mountain i Tahanaout med utflykt i
Atlasbergens omgivningar och dal-
gångar, som så här års bjuder på blom-
mande mandel- och körsbärsträd. 

Därefter far vi till Marrakech och
bor fyra nätter på exklusiva Hotel
Opera Plaza 4**. Programmet
kommer bl.a. att innehålla besök på
torget Djeema el Fna och den gamla
medinan och kända sevärdheter i Mar-
rakech som Bahia-palatset, Dar Si Said,
Tiskiwin-muséet, Musée de la Palme-
raie, Jardin Majorelle/Musée d'Art Isla-
mique och utflykt till Asni- och Ouri-
ganedalarna med besök i berberbyar.
n Anmälan och information om
detaljprogram: Birgitta Kjellander BK
Travel Solutions AB Box 4052, 203 11
MALMÖ. Tel: 040-60 60 220. Länk till
resan 4-10 februar:
http://bktravelsolutions.se/Marocko
och till 11-17 februari:
http://bktravelsolutions.se/Marrakech.
Sista anmälningsdag 23 oktober 2017.

6-9 mars
Opera och kulturresa 
t Vi gör en kortresa till Vilnius, vår
okända baltiska grannhuvudstad,
präglad av den polsk-litauiska dubbel-

monarkin, det ryska kejsarriket och
Centraleuropa. 

Från vårt hotell beläget i ett
gammalt ryskt kloster i hjärtat av
Vilnius gör vi vandringar i den gamla
staden berömd för sina många
barockkyrkor och småskaliga bebyg-
gelse. Vi besöker bl a storhertigens
återuppförda palats, Aurosporten
med den svarta Madonnan, ett av de
främsta pilgrimsmålen i Litauen, kate-
dralen som även fungerat som hedna-
tempel, det nya Nationalgalleriet och
Peter Paulskyrkan med slösande rik
stuckaturutsmyckning. 

En dag gör vi en heldagsutflykt till
mellankrigstidens huvudstad Kaunas
där vi bl a besöker Čiurlionismuseet
över landets främste konstnär och
kompositör, symbolisten Mikalojus
Konstantinas Čiurlionis. Här får vi först
ta del av några av hans pianostycken
innan vi besöker samlingen med hans
symbolmättade målningar. En av
kvällarna   ser vi operan Manon av Jules
Massenet på Nationaloperan.
Ciceron på resan är kulturrådet och
baltikumkännaren Hans Lepp.
n Program och information: Ola
Olsson på Mejtresor, tel 0704-220174,
www.mejtresor.se, info@mejtresor.se 

10-17 april och 19-26 april
Grand Tour – Neapel med omnejd
t Under 1700-talet gjorde förmögna
européer en rundresa i Europa som
kallades ”le Grand Tour”. En viktig
plats på resan var Neapel där man dels
besökte Herculanum, Pompeji och
templen i Paestum, dels lät sig fascine-
ras av bourbonernas praktfulla hovliv i

staden Neapel. 
Vår ”Grand Tour” tar oss till Neapel

där vi bor centralt. Vi besöker det
kungliga slottet, San Carlo-operan och
några av de fascinerande barockkyr-
korna med sina sällsamma marmor -
skulpturer. Vi besöker slottet Capo di
Monte med sin unika samling av tavlor
av Tizian. Vi beser Museo Nazionale
som rymmer alla fynden från Pompeji,
bronser, skulpturer, väggmålningar
och mosaiker. 

En halvdagsutflykt görs till slottet
Caserta, stort som Versailles, men inte
lika känt. 

En dagsutflykt går runt den Sorren-
tinska halvön med stopp i Sorrento,
Amalfi, Positano och Rapallo och en
dag tar vi båten över till Capri. Vi
besöker även Pompeji och de två väl-
bevarade templen i Paestum. Som på
tidigare Italienresor är vår ciceron kul-
turrådet och italienkännaren Hans
Lepp. 
n Program och information om båda
avgångarna: Ola Olsson på Mejtresor,
tel 0704-220174, www.mejtresor.se,
info@mejtresor.se 

5-9 november
Opera och kulturresa  
t Följ med på vår höstresa till Berlin!
Ciceroner på resan är författaren och
översättaren Peter Handberg och
radioproducenten och mångårige
Berlin bon Johan Andrén. Peter och
Johan tar oss med till utvalda platser
och museer båda kända och mindre
kända och läser ur egna verk och över-
sättningar med anknytning till staden.

På utflykt till Potsdam ser vi bl. a.
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Marrakech och Atlasbergen

Vilnius

Neapel

Berlin

resor

Resor med Seniora Läkare 2018
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Nikolaikyrkan ritat av Berlins stora
arkitekt Karl Friedrich Schinkel,
Fredrik den Stores sommarresidens
Sanssouci och vandrar i den stora
slottsparken. Vi får också möjlighet
att uppleva Berlins världsberömda
musikliv med en operaföreställning
på ett av stadens tre klassiska
operahus.

n Program och information: Ola
Olsson på Mejtresor, tel 0704-220174,
www.mejtresor.se, info@mejtresor.se 

n Vi har även planer på en trädgårds-
resa till Mallorca hösten 2018. 

n På Seniora Läkares (f.d. SÄL)
hemsida www.slf.se/senior får du
alltid färsk information om våra
resor. 
n Kontaktpersoner för resorna är
Kerstin Strömland 
kerstinstromland@gmail.com 
och Christina Berntsson
christina.berntsson.cb@gmail.com

Framtida resplaner

Vy från S:t Bernardino-kyrkan i Vilnius.

Musikunderhållning 
erbjudes 
t Planerar någon SÄL–medlem eller grupp
något evenemang? I så fall kan jag erbjuda
god musikunderhållning från min orkester,
Doc's Gang, som spelar och sjunger
gladjazz. 
t Vi erbjuder kvartett- eller sextett -
formering till resonabelt pris. Vi finns i
Sthlmstrakten. Kända från jazzklubben
Stampen och kongresspelningar. 

t Ring/SMS 0706-664055 för info. Claes
von Segebaden
Hus i Florida uthyres
t "Vill du hyra vårt hus i Kissimmee,
Florida? 
2 vån, 4 sovrum, 3 badrum, egen pool.
Fem min till klubbhus med 25m pool. 
Fullt utrustat kök, tvättmaskin, torktumlare.
Vacker tropisk grönska. 
t Är du intresserad ring 070-757 80 88 
eller mejla connie.lagerberg@gmail.com"

t En medlemsnotis i Seniora
Läkare är gratis för föreningens
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!
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J
ag upplever vemod och sorg efter att
ha avslutat elva oförglömliga år som
stafettläkare (jag föredrar denna
benämning framför hyrläkare).

Pensioneringen skrämde mig, jag hade
fortfarande lust och energi att arbeta. Då
bestämde jag mig för att arbeta som sta-
fettläkare

Under årens lopp har jag haft åtskilliga
uppdrag, flera upprepade gånger på ett
och samma ställe. Jag vill beskriva kort
några av mina arbetsplatser.

t Psykiatrisk mottagning som vid den tiden
var placerad i den vackra gamla byggnaden
– före detta tändsticksfabrik. Mottagningen
låg på andra våningen, på första våningen
var väggarna dekorerade med fotografier
av historisk betydelse, de talade om fabri-
kens förflutna. På samma våning fanns det
en elegant och estetisk idrottsklubb, där jag
försökte tillbringa så mycket tid som
möjligt för att fördröja återkomst till den
gråa och trista lägenheten.

Arbetet på mottagningen var hektiskt,
det var oftast sex besök dagligen och på
den tiden, innan elektronisk bevakning
kom igång, oändliga lappar med begäran
om utskrivning av recept.

t Oktober; tomt på perrongen, jag blev
hämtad av en sjukskötare som kände igen
mig med detsamma , då ingen annan steg
av från tåget. Mottagningen låg i parken
utanför staden. Den var inredd med värme,
lite grann som ett dockhus. Det var värre
med lägenheten; den var stor, ödslig och
utrustad med slitna möbler. En dag besökte
jag Ludvika, dyster och regnig den årstiden.
Efter arbetet – ensamhet.

t I Skövde har jag arbetat flera gånger
både i den gamla mottaggningen som låg i
centrum och senare efter flyttningen till
Sjukhuset. Jag trivdes mycket bra på den
mottagningen, där rådde god sammanhåll-
ning, trevlig personal och en läkarkollega
med vilken vi ibland brukade äta på en liten
restaurang med romantisk utsikt över en
vacker kyrka.

t Här arbetade jag åtskilliga gånger och så
småningom har jag haft en illusorisk känsla
att det var min fasta arbetsplats. På den
mottagningen var det fantastisk personal,
flera personer med mångårig erfarenhet
från den tidigare Psykiatriska Kliniken som
fanns inom Simrishamn Sjukhus. Vi hade

läkaryrket

En stafettläkares 
minnen

Seniora Läkare bad psykiatrikern Klara Sternik att skriva om
sin tid som stafettläkare efter pensioneringen. 
Här är hennes berättelse.

Jag är född i
Warszawa där jag

läste medicin och spe-
cialiserade mig i psykiatri. 
Efter flytten till Sverige

1971 har jag arbetat på
St: Lars sjukhus i Lund,
på Psykiatriska Kliniken i
Helsingborg, som biträ-
dande överläkare och i
fyra år som överläkare
och chef för psykiatriska
akutmottagningen och in-
tagningsavdelningen fram
till årsskiftet 1989/90. 
Därefter var jag privat-

praktiker under vid Läkar-
huset Ellenbogen i Malmö
och tre år hos Läkargrup-
pen i Vellinge.

Efter pensionen har jag
arbetat som vikarierande
läkare på åtskilliga psykia-
triska mottagningar.

KORT CV

”

”

LIDKÖPING

LUDVIKA

SIMRISHAMN

MARIESTAD, FALKÖPING, SKÖVDE
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dagliga morgonmöten med genom-
gång av väsentliga händelser och pati-
enter på mottagningen. Trots till synes
god organisation fanns det ändå svå-
righeter vilka till en stor del berodde ,
som på alla mottagningar, av brist av
fasta läkare. Jag minns med värme
den mottagningen. Hur går det för
dem nu?

t Jag kom dit i december 2007, den
mörkaste månaden på året. Mottag-
ningen hade precis då övergått från
landstingets regi till Carema , och jag
var den första läkare som tjänstgjorde
där efter övergången. Här var det
igen en trevlig och kunnig personal
och tillströmning av patienter från
hela kommunen, vilket gjorde att det
blev arbetsamma dagar med sex pati-
enter dagligen.

Men, Munkedal är en liten hålla.
Jag bodde på den enda möjliga
platsen – ett vandrarhem med svåra
bostadsförhållanden; dusch i korrido-
ren, ett litet rum med gammalmodig
järnsäng, en liten TV högt under
taket. I Munkedal såg jag den vackra
bilden av president Barack Obama
med sin hustru; vi alla beundrade
deras skönhet. Där fick jag också det
sorgliga beskedet om att min hund
drabbats av en obotlig sjukdom .

Jag har arbetat i Munkedal sex
gånger och tillbringade  sex inte så
lätta  veckor där.

t De senaste gångerna blev det psyki-
atrisk öppenvårdsmottagning i Lands-
krona (senast januari 2017). Även där
en mycket bra personal, men som på
andra ställen läkarbrist. 

Om läkarsituationen 
och psykiaterns roll:

t På alla mottagningar under alla
dessa år har jag sett uttalad brist på
fasta läkare. Var finns de? Det har
naturligtvis bidragit till brist på konti-

nuitet för patienter, men också för oss
stafettläkare. Trots alla försök att
erbjuda den bästa kontakten, har det
funnits svårigheter. Det var svårt att
göra ändringar i medicineringen, då
jag inte kunde följa upp resultaten. 

Min roll har inneburit bedömningar
av nya patienter, uppföljning inklusive
receptutskrivning och sjukskrivningar.
På vissa ställen gjorde jag också kon-
sultationer på sjukhuset , vilket alltid
har varit intressant och stimulerande.
Jag var också tacksam när jag kunde
delta i behandlingskonferenser och
höra andras bedömningar och
problem. Generellt arbetar man som

stafettläkare långa dagar ensam.

Om  psykiatrisk personal:
t Det var ett nöje för mig att arbeta
med personal. På alla mottagningar
blev jag bemött med tacksamhet för
att jag ville hjälpa till. Och vilken
skillnad mot det att arbeta som psy-
kiater på 80-90 talen, när jag som
överläkare ofta blev bemött med
vrede och motstånd mot psykiatriska
bedömningar och diagnoser , som
ansågs vara till skada för patienter ,
då man framför allt ville se hos dem

Fortsättning nästa uppslag >>>

MUNKEDAL

LANDSKRONA



sociala och relationsproblem.
Jag upplever att såväl erfaren som

ung personal har idag betydligt mer
differentierade synpunkter på
uppkomst av psykiska störningar.

Patientpanorama:
t Även den har förändrats under
årens lopp. Från tidigare överrepre-
sentation av patienter med affektiva
störningar som olika typer av depres-
sioner, bipolär affektiv sjukdom och
ångestbesvär, träffar man idag på våra
mottagningar patienter med s.k. bipo-
laritet II, som enligt min uppfattning
ofta maskerar patienter med diverse
personlighetsstörningar, framför allt
instabil personlighetsstörning. Samma
kan man nog säga om den stora
gruppen av patienter med ADHD
diagnos, eller de som vill (eller kräver)
att få den diagnosen. Patienter med
diagnos inom det autistiska spektru-
met har också ökat. Patienter med

självskadebeteende är också rikligt
förekommande. 

Behandlingen följer därefter: anti -
epileptika som ofta rekommenderas
för unga patienter med instabilitet i
bakgrunden, centralstimulerande
medel som ofta kombineras med
mediciner mot sömnstörningar och
benzodiazepiner. Jag berör inte här
psykologiska behandlingsmetoder och
stödjande kontakter.

Fritid:
t Det är inte alltid lätt att hitta
lösning på vad man ska göra efter
klockan 17. För trött för att efter så
pass aktiva arbetsdagar kunna kon-
centrera sig på att läsa, försökte jag
överallt hitta någon form av träning.
På vissa ställen har biobesök varit ett
alternativ. En av höjdpunkterna har
varit ett boksamtal på biblioteket i
Ängelholm, varifrån jag  fortfarande
får olika tips om böcker från deras

möten. Om inget annat var möjligt så
var det kvällar på Espresso house med
tidning, te och scones.

Samarbete med bemanningsföretag:
t Jag arbetade huvudsakligen med
två bemanningsföretag: ”Rent-A-
doktor” och ”Psykiatrika”. Vår kontakt
har utvecklats mycket väl och den har
alltid präglats av vänlighet och kultur. 

Slutligen:
t Jag vill inte att mina positiva ord
ska betraktas som eloge till
stafettläkar system, som naturligtvis är
bristfälligt både från patientens och
läkarens synpunkt. Jag har enbart
beskrivit mina personliga upplevelser
och erfarenheter. Jag kommer att
sakna kontakt med patienter, ”hej”
från personalen och mina resor vilka
gett mig möjlighet att upptäcka det
Sverige som jag inte kände till.

Klara Sternik

läkaryrket
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Som nyanställd skötarvikarie på
Beckomberga sjukhus blev jag
ofta skickad på ärenden till

andra avdelningar och till administra-
tionsbyggnaden, klockhuset. 

Sjukhusområdet hade kulvertar
under den stora rektangulära gården
med sin samlingssal i mitten. En av de
manliga stormavdelningarna var min
arbetsplats, dvs. en låst avdelning för
män med svåra sjukdomar, mest schi-
zofreni. 

Detta var i början av 1960-talet och
klorpromazin hade just börjat
användas på ett begränsat antal pati-
enter. Tyvärr visade det sig att flera i
personalen fick allergiska besvär av
läkemedlet som gavs patienterna i
flytande form, vilket var äventyrligt
eftersom mycket skvättes ut eller
kastades efter sjuksköterskan.
Arbetet som skötare var tungt och

svårt. Hur skulle de mest sjuka patien-
terna bemötas, de som var inlåsta i
celler längst in i avdelningen, celler
med sängarna fastgjutna i betonggol-
vet. 

Det var första gången jag såg en
människa i ett så förvirrat och
aggressivt   tillstånd. Flera patienter
vårdades helt nakna, maten servera-
des på plåttallrikar. Behandlingar? I
den mån man fick i patienterna klor-
promazin kunde en förbättring, mest
en lugnande effekt ses, men annars?
Arsenalen var ju ytterst begränsad –
elbehandlingar och insulinchocker
användes ofta. men med tveksam
effekt.

Vid ett av mina ärenden i kulverten
mötte jag, en vad jag uppfattade som
en gammal skäggig farbror klädd i
patientjacka, en brun bomullsjacka
med stora knappar, samt säckiga

byxor av den typ patienterna hade i
trädgården. Nu ska jag ta mitt ansvar,
tänkte jag och frågade: 

– Vart är farbror på väg? 
Han mumlade något ohörbart.
– Kom med här så går vi till avdel-

ningen, fortsatte jag. 
Han protesterade inte och jag

ledde honom till en av de låsta mans-
avdelningarna och ringde på. Vi blev
insläppta av en förvånad sjukskö-
terska. 

– Så trevligt att få besök av
medicin överläkaren! 

Tablå! Jag lomade iväg till min
avdelning. 
Beckomberga sjukhus gav mig ett
nyttigt tillfälle att studera människan,
både patienter och läkare i olika skep-
nader. Jag lärde mig bl.a. att inte
döma någon efter utseendet.

Torsten Mossberg

krönika |  ”Vart är farbror på väg?”
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föreningsnytt | 25-27 maj 2018 – vårmöte i Falun

F
alun med världsarvet –
Gruvan, staden och bergs-
mansgårdarna. Riks  skid -
stadion Lugnet med hopp-
backarna och Högskolan.
Dalarna, där folkmusik och

dräkter är levande kultur. Kom och ta
del av allt detta! 

Malmbrytningen i Falu gruva
har anor från yngre järnåldern.
Kopparbrytningen var en av
hörnstenarna i stormaktstidens
ekonomi.

Falun fick stadsprivilegier
1641, och var tidvis näst största
stad i Sverige. Midsommarda-
gen 1687 inträffade det stora raset,
som skapade jättegropen, Stora
stöten. Gruvdriften pågick fram till
1992.  

Falu Rödfärg, som präglar det
svenska landskapet, utvinns ur
pigment från gruvan. De tre stadsde-
larna Elsborg, Gamla Herrgården och
Östanfors ingår i den välbevarade
Trästaden Falun och är viktiga delar
av Världsarvet. Mycket av den
ursprungliga arkitekturen finns kvar
och påminner om hur gruv- och hytt-
arbetare bodde. 

Men här finns även medicinhistoria.
Johan III initierade enkel sjukvård med
fältskär och anestesi via gruvkrogen.
1695 tillkom Gruvhospitalet, landets
första för inneliggande vård. Det hade
12 sängar för 24 patienter. 1708 blev
Johan Moraeus bergsläkare som
landets första företagsläkare. Han

blev senare Carl von Linnés svärfar.  
Selma Lagerlöf bodde i Falun 1897-

1909. Det blev hennes mest produk-
tiva tid och här skrev hon Jerusa-
lem, Herr Arnes penningar och

Nils Holgersson. Hon kommer till
vårmötet! 
Lördagens föreläsningar på Hög-

skolan Dalarna kommer att uppmärk-
samma högskolans idrottsprofil. 

Professor Michail Tonkonogi talar
om muskelträning hos äldre och sjuk-
gymnast Carina Hagman om sin
avhandling Dysfunktionell andning.

Sedan går vi ut i sommarhagen till
fästingar   och huggorm. Dagen
avslutas på temat doping med nestorn

professor Arne Ljungqvist och
skidlandslagets läkare Per
”Pliggen” Andersson.  

Kvällens festligheter
äger rum på gamla Dal-
regementet I 13. 
Söndagen erbjuder tre

alternativa utflykter.
Sundborn med Carl Larsson-
gården (Lilla Hyttnäs), Stora
Hyttnäs och bergsmansgår-
den Svedens gård med
Linnés bröllopsstuga.
Leksand med Axel
Munthes sommarhem
Hildasholm   och Erik Axel
Karlfeldts gård Sångs i
Sjugare by. Vi får hoppas

på en varm maj,
eftersom de tre
gårdarna har intres-

santa trädgårdar. Den
tredje utflykten går till
Borlänge, där Nils
Trydings Miroaffischer
hänger i en tillfällig

utställning på BOMO. Han har lovat
guida oss själv. 

Varmt välkomna till Falun – ”Hilvitet
på jorden” som blev världsarv.

Organisationskommittén 
genom Margareta Linder.

margareta.falun@telia.com 

Fotnot: Anmälningsblankett kommer i nr 4 av
Seniora Läkare och på hemsidan i december.

Välkommen till
vårmötet i Falun!
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Universalmedel.
Hjälper mot alla slags
krämpor. Ytterst per-

sonligt om man försöker
tyda uppslagsbokens
exempel: Kaffegök!

När Nicolaeus
Tulp år 1632

gjorde sin årliga
dissektion inför
publik, låg under
kniven en avrät-
tad straffånge.
Vad hette fång-
en som fick
evigt liv på
Rembrandts
målning?

Vad då då?

Vem då då?

         

Varsågod! Ett nytt kryss 
att gymnastisera hjärnan med!

t När du löst ut det så sänd din
lösning till: Josef Milerad, 
Reflektorstigen 1, 181 55 Lidingö . 

Märk kuvertet: 
Seniora Läkares kryss nr 3 2017.
Lösningarna ska vara  oss tillhanda
senast 15 november 2017.<<< Rätt lösning kryss nr 2 - 2017
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Vad då då?
Konstnärer kallar det
ibland för engelskt rött
eller järnrött. Det är
ett färgpigment vars
huvudsakliga färgande
del utgörs av järnoxid.
Dess namn skallar
kusligt med ord

som för tanken till
hokus pokus
och alkemi.

Vem då då?
Hon var Sveriges första medicinskt
utbildade sjuksköterska, undervisad

av bl.a. Florence Nightingale.
Blev 1867 förestånderska för Röda
Korsets nya sjuksköterskeskola i
Uppsala och utbildade där våra
första ”riktiga” sjuksköterskor.

          

t Grattis alla kluriga korsordslösare!
De först öppnade rätta lösningarna kom från:  

• Bo Hjern, Bromma. 
• Ture Kassman, Arvika.
• Ulla Wiklund, Eskilstuna.
• Jan Spjuth, Karlskrona.  
• Per-Åke Welander, Kumla.  


