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ledare

Gamla ”Riksstämman” i ny skepnad

V

em minns inte Läkaresällskapets nu avsomnade men så trivsamma
Riksstämma? Man
träffade gamla och nya
arbetskamrater och
vänner, lyssnade på lättsamma eller
tankeväckande föredrag och debatter
och gick på troféjakt. Från den stora
utställningen kunde man återvända
med en tygpåse full av kulspetspennor
(som oftast försvann redan efter en
vecka) och färgglada broschyrer (som
ofta kastades redan på väg hem).
Ett beprövat framgångsrecept för
ett läkarmöte är således en väl avvägd
kombination av socialt mingel,
intressant fortbildning och pennjakt.

Detta av Riksstämman utvecklade
koncept har för medlemmar i Seniora
Läkare återuppstått i en förädlad form
– det handlar om våra vår- och höstmöten.
Ni som inte är medlemmar eller
ännu inte varit med kommer att
känna igen det bästa från förr.
Trivsam social samvaro med kolleger
och vänner blandas med tankeväckande föreläsningar.
Ett lyft jämfört med gamla
stämman är att mötena inte är
förlagda till Älvsjömässans slitna
betongbunker utan till många av
Sveriges vackraste eller kulturhistoriskt intressanta platser. Maten
ligger också långt från mässhallarnas

Seniora Läkares redaktionskommitté
Torsten
Mossberg

Marianne
Ors

Josef
Milerad

Anestesiolog,
f.d medicinalråd i Socialstyrelsen.
Sekreterarare
i Seniora
Läkare.
Expert i IVO.

Klinisk
neurofysiolog
vid Skånes
universitetssjukhus.
Webbansvarig
för Seniora
Läkare

Redaktör
för Seniora
Läkare och
skolöverläkare.

Redigering: Christer Bark.

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).

Klargörande om årsavgiften – Så här ligger det till
t Många har kontaktat mig och undrat om debiteringen av Seniora Läkares årsavgift (250 kronor)
och om de är kvar i föreningen trots att de inte
betalat någon årsavgift.
Vi har naturligtvis inte uteslutit någon medlem på
grund av utebliven årsavgift eftersom problemet
ligger hos Läkarförbundet, som har haft stora
problem med sitt medlemsregister och
debiteringsordningen.
I slutet av november borde du som medlem ha
fått en avi som rör avgiften för 2017.
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Det sena utskicket av avin för 2017 har
naturligtvis orsakat en del problem för vår
skattmästare i form av ebb i kassan.
Vi har haft en intensiv dialog med Läkarförbundet i frågan och hoppas nu att du som medlem ska
få din avi för årsavgiften 2018 i vår.
Nu hoppas vi på bättre ordning i framtiden och
att alla nu betalar sin årsavgift för 2017 så att
föreningens affärer kommer i ordning.
Torsten Mossberg

snabbmat till ockerpris – här serveras
omsorgsfullt tillagade lokala specialiteter.
Troféjakten på kulspetspennor ger
idag ett mer magert byte – det
begränsar sig till konferensanläggningens enkla skrivdon. Men vad gör
det när alla ändå skriver på sin padda
eller smartphone?
Så ge dig själv en julklapp som
varar hela nästa år – bli medlem och
anmäl dig till nästa möte.

Josef Milerad

FAKTA | Detta
gäller för
medlemmar
i Seniora Läkare

t Seniora Läkare är en intresseförening inom
Sveriges Läkarförbund. För att vara med i
Seniora Läkare måste du vara medlem i Läkarförbundet. Du behöver inte ha uppnått en viss
ålder för att få bli medlem.
Medlemsavgiften i Seniora Läkare är 250
kr/år. Avgiften debiteras samtidigt med Läkarförbundets medlemsavgift. Du söker medlemskap lättast via vår hemsida www.slf.se/senior
eller genom att kontakta sekreteraren Torsten
Mossberg.
torsten.mossberg@gmail.com
Tel: 072 5431333.
Som senior och pensionerad läkare har du
50 procents rabatt på Läkartidningens fortbildningar och symposier.
Om du, när du upphört med din yrkesverksamhet, vill ha reducerad medlemsavgift i
Läkarförbundet kan du anmäla dig som pensionärsmedlem där. Medlemsavgiften är för
närvarande 876 kr/år. Du har som pensionärsmedlem 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.

Seniora Läkare
fyller många behov
Vad bör en intresseförening
i Läkarförbundet ägna sig
åt? Kom gärna på våra våroch höstmöten och
debattera. Skriv i vår tidning
Seniora Läkare om vad du
tycker vi ska fokusera på.

Säg din mening!
Vad vill du att
att föreningen
ska fokusera på?

t Efter några år som ordförande så
kan jag se att medlemmarna har olika
intressen. Många vill möta gamla
kollegor, andra vill framför allt få ta
del av nyheter inom det medicinska
området. Vår och höstmötena ger god
fortbildning inom många områden.
Andra vill resa tillsammans till
intressanta resmål. Denna inriktning,
en blandning av social och medicinsk
verksamhet, är mycket viktig att bibehålla och utveckla.
Fackliga frågor blir dock allt viktigare för oss seniora läkare. Sjukvården
är inne i en mycket besvärlig kris med
stora bemanningsproblem, särskilt
inom primärvården och psykiatrin.
Därtill innebär för få vårdplatser ett
avsevärt arbetsmiljöproblem som ökar
flykt av personal.

insatser inom framför allt primärvård,
psykiatri och patologi. Nu överväger
socialminister Annika Strandhäll att
sätta en åldersgräns för att kunna
vara verksam som läkare. Vi skulle bli
deslegitimerade vid 70 års ålder!
Transportarbetarförbundet
lyckades stoppa att taxi- och lastbilschaufförer inte skulle få köra efter 70
års ålder då detta betraktades som
åldersdiskriminering. Vi åldras olika
och förmågan att fortsätta arbeta
varierar.
Styrelsen kommer att kartlägga
omfattningen av seniora läkares verksamhet efter 65 års ålder. Vi seniora
läkare kan aldrig acceptera att vi
förlorar legitimationen vid 70 års
ålder utan individuell bedömning.
Detta är säkert en fråga som kommer
att engagera många och där har vår
förening en viktig roll.
Jag har flera gånger skrivit om att
även pensionerade läkare bör ges
möjlighet att skriva elektroniska
recept (E-recept). Socialdepartemen-

Förslag att ta ifrån
läkare legitimationen
vid 70 år övervägs
Seniora läkares erfarenhet och kompetens behövs i debatten och i vården.
Många seniora läkare väljer att fortsätta att arbeta och gör viktiga

tet har uppdragit åt Läkemedelsverket
att utforma en webblösning för alla
läkare. Det var med möda jag fick in i
Läkarförbundets remissvar att även
pensionerade läkare ska ges denna
möjlighet.

Vi är starkare som medlem
i en stor organisation
Seniora läkare är ingen yrkesförening
i Läkarförbundet, men det är viktigt
att vi är representerade i förbundsstyrelsen för att bevaka och påverka
sjukvårdens utveckling, arbetsförhållanden, mentorskap, lönevillkor
och pensionsfrågor. Vår kompetens är
särskilt viktig i etiska frågor och läkemedelsfrågor. Där är vi också representerade. Vi är starkare om vi är med
i en stor organisation än om vi är en
fristående förening.
Hälso- och sjukvården är kraftigt
ojämlik i Sverige. Vi seniora läkare
arbetar för att en statlig väntelista för
sjukhusbunden vård upprättas. Vi
försöker få med de stora pensionärsförbunden i Sverige på detta för att
skapa opinion.
Bästa/bäste medlem eller presumtiv
medlem, hoppas denna ledare väckt
ditt intresse så att
du vill var med i vår
förening och delta i
debatten i många
angelägna frågor.

Anders Dahlqvist, ordförande i föreningen Seniora Läkare

föreningsnytt | Höstmötet i Arjeplog
vetenskap & kultur
resor | Seniora
Läkares reseprogram
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Resan inleds med utflykt i Atlasbergens omgivningar och dalgångar som bjuder på blommande
mandel- och körsbärsträd.

• Sidorna

4-11
I Åbo besöker vi konstnären JanErik Anderssons egenhändigt
byggda hem och ateljé, Lövhuset.

16

r 65 år
ta efte
t arbe

spännande
resor 2017
ad!
eckn
Fullt

Marrakech och Atlasbergen

5-10 februari
 Resan inleds med en övernattning i
Atlasbergen på Kasbah Angour Atlas
Mountain i Tahanaout med utflykt i
Atlasbergens omgivningar och dalgångar
som så här års bjuder på blommande
mandel- och körsbärsträd.
Därefter far vi till Marrakech och bor
fyra nätter på femstjärninga och exklusiva Hotel Es Saadi.
Resan kommer bl.a. att innehålla
besök på torget Djeema el Fna och den
gamla medinan och kända sevärdheter
som Bahia-palatset, Dar Si Said, Tiskiwinmuséet, Musée de la Palmeraie, Jardin
Majorelle/Musée d'Art Islamique och
utflykt till Asni- och Ouriganedalarna
med besök i berberbyar.
 Information om program och anmälan:
Birgitta Kjellander BK Travel Solutions AB
Box 4052, 203 11, Malmö. Tel: 040-60 60
220.
Mejl: info@bktravelsolutions.se
Läs mer om reseprogrammet på:
http://www.bktravelsolutions.se/media/26
9932/program_s_l_marrakech_2017.pdf

byggda hem och ateljé, Lövhuset.
Vi bor på fyrstjärniga Hamburger
Börs vid Salutorget. Ciceron är radioredaktören och Åboprofilen Hedvig
Långbacka.
 Bokning (senast 10 janurari 2017)
och information, Ola Olsson på Mejtresor. Tel: 0704-22 01 74.
Mejl: info@mejtresor.se.
Komplett reseprogram:
http://mejtresor.se/resor/abo.html

Irland
Barcelona

Åbo
8-10 mars
Opera- och konstresa
Kalevalaopera med Leif Segerstam

8-15 april
Gastronomi,

 Under två dagar tar vi del av Åbos
historia och kulturliv. På konsertcentret
Lokomo ser vi Leif Segerstam (bilden)
dirigera Åbo Symfoniorkester i den nyupptäckta operan Die Kalewainen in Pochjola
av Karl Müller-Berghaus från 1872.
Operaföreställningen är en del av
Finlands 100-årsfirande.
Vi ser även Åbo Konstmuseum, domkyrkan, Åbo slott, det nya och i arkitektursammanhang omtalade S:t Henriks
konstkapell och besöker konstnären JanErik Andersson i hans egenhändigt

En dag tillbringas vid kusten norr
om Barcelona med stadspromenad i
Girona, botaniska trädgården i
Blanes och i Lloret del Mar besöker vi
parken Santa Clotilde. Fyrstjärnigt
boende mitt emot katedralen La Seu.
 Information och bokning:
Favoritresor. Tel: 08-66 01 800.
Mejl: info@favoritresor.se
Läs mer på:
www.favoritresor.se/lakarebarca

trädgård,
konst och arkitektur
 Resa med Spanienexperten
Catherine Urwitz och trädgårdsmästare Lars Krantz.
Vi ser Gaudís organiska former i
Parc Güell och Casa Milá, stadsförnyelse i området Diagonal Mar med
modern form, ljus, vatten och
grönska. Modernismens Eixample,
rosenträdgård, koloniodling, saluhallen La Boquería, spännande
butiker och historiska stadsdelen
Borns kyrka Santa Maria del Mar.
I eleganta kvarteren Pedralbes
besöker vi en palatsträdgård och
klostret El Monasterio. Unikt besök
görs i den berömde spanske arkitekten Oscar Tusquets privata villaträdgård på Villa Andrea.

13-19 september
Historia, grönska och keltisk kultur
 Resan börjar med litterära Dublin
med St Patricks katedral och dess
georgianska arkitektur.
Vi beser Trinity College och trädgårdshalvön Wicklow utanför Dublin,
med imposanta Powerscourt Castle.
Joyce Tower och klosterruinernas
Glendalough. James Joyce, Jonathan
Swift, Thomas Moore och Oscar
Wilde är litterära storheter som vi lär
känna på en promenad i författarnas
spår, liksom det nya irländska
kvalitetsköket under en gastronomisk promenad. Den gröna västkusten med Connemara, Aran Islands
och Cliffs of Moher. Svensk ciceron är
Eva Ward bosatt på Irland sedan över
30 år.
 Information och intresseanmälan
till Favoritresor. Tel: 08-66 01 800.
Mejl: info@favoritresor.se.
Läs mer på:
www.favoritresor.se/lakareirland
Venedig, Vicenza och Ravenna
16-22 oktober
Konst- och kulturresa
 Kulturrådet och italienkännaren
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Hans Lepp tar oss med till sina
favoritplatser i Venedig, Vicenza och
Ravenna.
Vid sidan av klassiska besöksmål
som Markuskyrkan och Dogepalatset
besöker vi bl a Scuola di San Rocco
med Tintorettos målningar och
kyrkan Santa Maria Gloriosa dei Frari
med konst av bl a Donatello och
Bellini.
Från Venedig tar vi oss till Vicenza,
renässansarkitekten Palladios
hemstad. I denna vackra stad med
synliga spår från romartiden ser vi
bland annat Palladios berömda
teater och hans villor vilka ligger i
stadens omgivningar.
En av dagarna gör vi en heldagsutflykt till Ravenna där vi tar del av
stadens rika bysantinska arv med bl a
San Vitale kyrkan med de berömda
mosaikerna av kejsar Justinianus och
hans gemål Teodora. Vi avslutar vår
resa med vinprovning hos contessa
Camerini i hennes vackra Villa Montruglio.
 Reseinformation och bokning:
Ola Olsson på Mejtresor.
Tel: 0704-22 01 74.
Mejl: info@mejtresor.se
Komplett reseprogram:
http://mejtresor.se/resor/venedig.html

Håll dig uppdaterad!
 På Seniora Läkares (f.d. SÄL:s)
hemsida www.slf.se/sal får du alltid
färsk information om våra resor.
 Kontaktpersoner för resorna:
Kerstin Strömland.
kerstinstromland@gmail.com
Christina Berntsson.
christina.berntsson.cb@gmail.com
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Vår hjärna en
kulturell gåta

En häftig
upplevelse!

Ä

r det vi kallar för
kultur en produkt av
vår civilisation och
våra sociala strukturer? Det är sannolikt
vad flertalet kulturarbetare och media som skriver om
kultur anser. Neurobiologisk forskning som går allt djupare in i medvetandets och känslornas biologi har
dock en kompletterande förklaring.
Det vi lägger i begreppet skapande
kultur kan även vara en biologisk konsekvens av hur vår hjärna bearbetar
och förhåller sig till den information
om omvärlden vi får via våra sinnen.
Karolinska Institutet där många
forskare har ett stort intresse för
kultur och själva ofta är verksamma
inom kultursektorn arrangerar återkommande symposier kring kultur,
medicin och biologi. Grundvetenskap
presenteras på ett lättillgängligt sätt
av ledande forskare och presentationerna varvas med musikinslag fram-

 HELIKOPTERTURER
 FANTASTISKA FJÄLLVYER
 BESÖK PÅ UNIKA SILVERMUSÉET
 KULINARISKA UPPLEVELSER
 SPÄNNANDE FÖREDRAG
Sidorna 6-10

Foto: Torsten Mossberg

18

förda av framstående svenska musiker.
Det senaste symposiet ”Brain and
Culture” var tillägnat den nu framlidne Georg Klein, internationellt
framstående cancerforskare, men
också en litterär profil som skrev ett
tiotal uppmärksammade böcker. Symposiet arrangerades av Gunnar
Bjursell, Ingemar Ernberg och Fredrik
Ullén med stöd av Georg och Eva
Kleins stiftelse. Musiken uppfördes av
bl. a. flöjtisten Sharon Bezaly von
Bahr, saxofonisten Joakim Milder och
Fredrik Ullén, KI.
Antonio Damasio

• Antonio Damasio professor i neurovetenskap och psykologi vid University
of Southern California, men för de
flesta kanske mest känd för sina bäst-

säljande böcker såsom Descartes
misstag: känsla, förnuft och den
mänskliga hjärnan, inledde med att ge
känslolivet en evolutionär förklaring
och söka lokalisera känslors tänkbara
lokalisation i centrala nervsystemet.
Damasio menar att man kan
betrakta känslor som en del av
kroppens homeostas d.v.s. strävan
efter en fysiologisk balans. Det vi
kallar känsla och medvetande har sitt
ursprung i en sammansatt information
om vad som sker i vår egen kropp och
vad som sker i vår omvärld. Det är den
informationen som ger oss förmågan
att agera på det som händer i vår
omgivning eller integrera nya
impulser i vår samlade erfarenhet.
Man kan se paralleller till det
autonoma nervsystemet som också
justerar och anpassar kroppsfunktioner utan att den styrningen når vårt
medvetande.
Den information som känslorna förmedlar kan utmynna i ganska
komplexa och långsiktiga beslut och
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Därför är vi med i Seniora Läkare
Tidningen ställde frågan:
– Varför är du medlem i
föreningen Seniora Läkare?
Här är svaren vi fick:
Göran Aurelius,
barnhälsovårdsöverläkare
och författare:
t Jag värdesätter föreningens alla verksamheter: den goda mixen av kunskapsförmedling, social samvaro och facklig
aktivitet.
Fortbildningen med glimtar från aktuella
forskningsfronter känns fortsatt viktig efter
pensioneringen.
Samvaron kring måltider och exkursioner
ger rikliga tillfällen att möta gamla och nya
vänner/kollegor där gemensamma och enskilda minnen ventileras.
Tidningens läsekrets, med erfarenhet av ett
halvt sekels medicinsk utveckling, kunde
säkert ge underlag för projekt likt Svenska
Dagbladets nyligen avslutade ”Jag minns”, nu
i bokform (Natur & Kultur, 2017).

Gunnel Jönsson,
distriktsläkare:
t Min första verkliga kontakt med Seniora
läkare blev i Arjeplog, september 2017.
Under våren beslöt jag
att gå in i Seniora
Läkare för att vara med
på höstkonferensen där
efter goda kontakter
med konferensledaren
Göran Wemmenborn.
Nu förstår jag glädjen
med Seniora Läkare!
Intressanta medicinska
och lokala föredrag,
man får se olika kulturyttringar i Sverige och
återse gamla kolleger och träffa nya –- och
de är ju i min ålder!
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Björn Åberg,
öronkirurg:

Peter Larsson , docent och
specialist i klinisk bakteriologi:

t Har hört väldigt mycket positivt om Seniora
Läkares möten som alltid verkat bli fulltecknade snabbt. Först när
jag såg Göran Wemmenborns lockande
inbjudan till Arjeplog
anmälde jag mig som
medlem och till mötet.
Det blev en nostalgitripp i Saab Sonett, en
upprepning av resan till
Arjeplog jag gjorde i januari 1974 för att vikariera på vårdcentralen
under våren. Resan gick bra och bilen höll.
Mötet blev mer givande än jag kunnat
drömma om. Visste bara om några få kollegor som också skulle vara med, blev desto
mer glad över att möta flera andra jag inte
träffat på många år. Dessutom många nya
trevliga bekantskaper.
Och ett så välordnat möte! Det finns all anledning att se fram emot nya möten
Tänker inte så mycket på Seniora Läkares
fackliga uppgift, men visst är det också
värdefullt att bevaka våra intressen. Själv fick
jag sluta vid 70, för sjukhuset hade som
policy att inte ha doktorer i tjänst över 70 år.
Dock en slags åldersdiskriminering.
Plågades inte av detta och lägger nu en del
engagemang i att vara volontär öronkirurg i
Nairobi.

t Ett långt yrkesliv, med ett stort inslag av
facklig verksamhet, har lärt mig att läkares
arbetsvillkor behöver bli bättre.
Som pensionär ser jag att den allt större
gruppen som arbetar efter uppnådd
pensionsålder har tappat i försäkringsskydd
och har sämre anställningsvillkor än övriga
kollegor. Därför engagerar jag mig i Seniora
läkare. Ett förlängt arbetsliv är en angelägenhet för Sveriges Läkarförbund.

Agneta Philipson,
professor i infektionssjukdomar:
t Jag är medlem i Seniora Läkare eftersom
dom på sina möten två gånger om året och
på olika håll i Sverige avhandlar intressanta
frågor. Jag träffar kolleger varav en del
gamla kurskamrater som bor och varit verksamma runt om i landet och inom olika specialiteter, och jag får en allmän information
om nuläget inom aktuella medicinska
områden. Dessutom ordnar föreningen
trevliga resor utomlands.

Göran Wemmenborn,
distriktsläkare:
t Efter många år som läkare och medlem i
Sveriges Läkarförbund var det naturligt att gå
in som medlem i dåvarande SÄL – numera
Seniora Läkare. Detta har medfört trevliga
kontakter med kolleger från hela landet och
fina höst- och vårkonferenser med utmärkta
och engagerande
program på det medicinska och kulturella
planet.
Själv har jag känt
varmt för glesbygdsmedicin och jobbat i
fjällvärlden flera år.
Detta har medfört uppdrag från föreningens styrelse att arrangera
höstens konferens i Hemavan för tre år
sedan och denna höst, konferensen i Arjeplog. Av alla tack att döma blev båda konferenserna mycket uppskattade.
Vår hemresa från Arjeplog blev dramatisk
med alla säkerhetssystem aktiverade vid älgkrock – själva oskadda. Hemresan från Visbykonferensen för flera år sedan blev magisk –
efter banketten hissade vi seglen och styrde
ut på havet i den mörka månskensnatten
medan hustrun gick till kojs och somnade
gott. Ett medlemskap i Seniora Läkare kan
ge en mångfald av upplevelser av olika slag
och kan göra pensionärslivet rikare. Du, som
inte är medlem, välkommen i gänget!

Eva Maria Lundell, distriktsläkare:
t Jag är ny medlem i Seniora Läkare.
Jag såg en notis i Läkartidningen om en
höstkonferens för seniora läkare i
Arjeplog.
Om jag inte åker
till Arjeplog nu
kommer jag
aldrig dit tänkte
jag. Så därför
blev jag
medlem, och
Arjeplog nästa.
Arjeplog är ju
världsberömt, det förstod man snart.
Fantastiska fullmatade dagar. Medicinska föredrag, glesbygdsmedicin (enastående matnyttigt – borde ingå i
läkarutbildningen), kultur i föredrag och
besök hos entreprenörer/företagare som
beskrev sina verksamheter. Man tappade
hakan vilket fokus och talang för lösande

av problem som framkom – inget var
omöjligt, alla verkade hjälpa till.
Därför är Arjeplog världsberömt för sina
biltestningar på is för optimering av funktion och prestanda, på ett miljöhållbart
sätt.
Utöver detta utsökta måltider, kollegiala
möten och samtal över alla specialistgränser – också det så berikande.
Så även om jag ännu inte är frekvent
gäst på de populära resor som Seniora
Läkare ordnar, kommer jag absolut att
fortsätta medlemskapet.
Och jag har berättat om Seniora Läkare
för läkarvänner – de lyser upp och blir intresserade.
Kollegiala samtal, intressanta föredrag
parat med kultur – kan inte vara bättre
kombination för att hålla nyfikenhet och
hjärna i gång. Det hittar man hos Seniora
Läkare.

Så här gör du om du
vill gå med i Seniora Läkare
t Föreningen är öppen för alla seniorer oberoende av ålder.
I föreningen finns medlemmar både under och över 65 års
ålder. Du kan ansöka om medlemsskap på flera olika sätt.
1. Gå in på www.slf.se/senior, klicka på medlem och fyll i
formuläret.
2. Mejla Seniora Läkares sekreterare Torsten Mossberg.
torsten.mossberg@gmail.com
Ange namn, adress och medlemsnummer i Läkarförbundet
eller personnummer.
3.. Skicka vanlig post till Torsten Mossberg,
Villagatan 18, 114 32 Stockholm.
Ange namn, adress och medlemsnummer i Läkarförbundet
eller personnummer.

det
ålder finns

en del att

då
tänka på

ts
samhälle

d
ktivavtala
r och kolle
an Nils
rättighete
Foto: Stef

Intresseföreningen Seniora Läkare bevakar
viktiga frågor som rör seniora läkare. Vi har
ett nära och gott samarbete med Läkarförbundet och utgör en påverkans- och expertgrupp rörande våra aktuella frågor.
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t Vi vill synas och höras och skapa diskussioner
kring seniora läkares situation och arbetsvillkor
Seniora Läkare bevakar bland annat:
n Lagen mot åldersdiskriminering.
n Anställningsformer och avtal för seniora läkare
liksom pensionsfrågor.
n Fortbildning för seniora läkare. Fortbildning är
en nödvändighet när man fortsätter att arbeta.
Vi deltar i Läkarförbundets fortbildningsråd. Vi
anser att kostnader för fortbildning av seniora
läkare bör vara avdragsgilla. Fortbildningen
behöver organiseras så att den blir en självklar del
i varje läkares vardag. Vi har för lite tid avsatt för
fortbildning idag!
n Läkemedelsförskrivning för seniora läkare. Vare
sig vi arbetar eller behöver förskriva läkemedel på
fritiden är läkemedelsförskrivning en viktig fråga
att bevaka. Vi arbetar för att kunna erbjuda möjlighet till elektronisk förskrivning till Seniora
Läkares medlemmar.
n Arbetsmiljön för seniora läkare.
n Vi arbetar för att möjliggöra för seniora läkare
att fungera som mentorer för yngre läkare och för
nyinflyttade läkare som behöver hjälp med att
komma in i svensk sjukvård. Senior Adviser är en
roll som sannolikt kan förbättra arbetsmiljön inom
sjukvården.
n Vi arbetar också med rekrytering av nya
medlemmar till Läkarförbundet och vår förening
genom att vi är representerade i Läkarförbundets
rekryteringsgrupp.

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

Övriga aktiviteter

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

Resor med Seniora Läkare 2018
Marrakech och Atlasbergen

11-17 februari 2018
Fåtal platser kvar.
(Första resan 4-10 februari
är fulltecknad).
t Resan inleds med två övernattningar i Atlasbergen på Kasbah
Angour Atlas Mountain i Tahanaout
med utflykt i Atlasbergens omgivningar.
l Marrakech bor vi fyra nätter på
exklusiva Hotel Opera Plaza 4*.
Programmet innehåller bland annat
besök på torget Djeema el Fna, den
gamla medinan och många kultursevärdheter.
Vi besöker speciellt utvalda restauranger och du får även vara med på en
matlagningslektion.
n Anmälan och information: BK Travel
Solutions. Tfn 040-60 60 220.
info@bktravelsolutions.se,
http://bktravelsolutions.se/Marrakech

Vilnius
6-9 mars
Opera och kulturresa
Fåtal platser kvar.
t Vi besöker bl a storhertigens återuppförda palats, Aurosporten med
den svarta Madonnan, katedralen som
även fungerat som hednatempel, det
nya Nationalgalleriet och Peter Paulskyrkan.
Heldagsutflykt till mellankrigstidens huvudstad Kaunas, där vi bl a
besöker Čiurlionismuseet. Vi ser
operan Manon av Jules Massenet på
Nationaloperan. Ciceron är kulturrådet och baltikumkännaren Hans
Lepp.
n Program och information: Ola
Olsson på Mejtresor, tel 0704-220174,
www.mejtresor.se, info@mejtresor.se
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MALLORCA – DE VARMA VINDARNAS Ö
UPPLEV DE VARMA VINDARNAS Ö – Mallorca i gamla småbyar och trånga gränder, Palma med sin storslagna katedral och Almudainapalatset. Vi provar viner, gör ett besök i de magiska Arta-grottorna och i det gamla klostret i Valldemossa, där Chopin och Georg Sand
bodde en vinter. På programmet står vidare en visning av den ståtliga herrgården La Granja och ett besök i trevliga Port de Sollér. Boende
på vackra och trivsamma Hotel Bonsol där vi äter gemensam middag varje kväll. Ciceron är omtyckta ANNE LIE ÅKERLUND .
4/4 • 8 DAGAR

På resan till Mallorca besöks allt från kulturskatter till privata hem och trädgårdsanlägningar.

Neapel
10-17 april, 19-26 april
Grand Tour - Neapel med omnejd
Båda avgångarna fulltecknade.
För eventuella återbud kontakta Ola
Olsson på Mejtresor, tel 0704-220174,
www.mejtresor.se, info@mejtresor.se

Mallorca
30 september – 5 oktober
Trädgårdsresa
t Resa med trädgårdsmästaren Lars
Krantz och Spanienexperten
Catherine Urwitz. Vi besöker kulturskatter, privata hem och trädgårdsanläggningar utanför Mallorcas allfarsvägar.
n Information och anmälan:
Favoritresor 08-660 18 00,
info@favoritresor.se https://www.favoritresor.se/resor/
tradgardsresor/mallorca-med-smakoch-kansla/

Marrakech och Atlasbergen

Berlin
5-9 november
Opera och kulturresa
t Våra ciceroner, författaren och
översättaren Peter Handberg och
radioproducenten och mångårige
Berlinbon Johan Andrén tar oss med
till utvalda platser och museer.
Johan tar oss även med till sina
hemkvarter i Prenzlauer Berg, Berlins
pulserande konstnärskvarter.
Operaföreställning på ett av
stadens tre operahus.
n Information och anmälan: Ola
Olsson på Mejtresor, tel. 0704- 220174,
info@mejtresor.se www.mejtresor.se
n På Seniora Läkares 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

PALLADIOS VILLOR
MED GÖRAN ALM
FÖLJ MED VÅR KUNNIGE CICERON GÖRAN ALM till de vårsköna
landskapen kring Venedig. Tillsammans med Göran reser vi tillbaka
i tiden till renässansens födelse och arkitekten Andrea Palladios
inspirerande verk. Palladianismen har blivit ett stilbegrepp som
spridit sig långt utanför de latinska länderna. Vi kan finna den
runt om i Europa och i USA. Men det är just i landskapet Veneto
med städer som Vicenza och Venedig som vi finner hans egna
villor, palats och kyrkor. Vi bor i Castelfranco Veneto som är en
muromgärdad medeltida stad.
7/4 • 8 DAGAR

OPERA I LLANDUDNO
NORRA WALES VIKTORIANSKA STAD vid havet framför andra är
Llandudno. År 1849 lades stadsplanen ut av lord Mostyn och
nordvästra Englands vackra och rika vallfärdade hit för att njuta
av havet och den omkringliggande naturens storslagenhet. Vi
åker tillbaka i tiden med the Great Orme, besöker världsarvet
Pontcysyllte, akvedukten från 1805 konstruerad av Telford och ett
par eleganta herresäten med vårträdgårdar.
På operahuset Venue
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Välkomna
till gruvligt
fina Falun!

FREDAG
t Fredag förmiddag finns möjlighet
till golf på Falun Borlänge GK i
Aspeboda, 15 km från centrala Falun.
Tennis spelas på Lugnet i Falun, inneeller utebana beroende på vädret.
Båda aktiviteterna bokas samtidigt
som anmälan till mötet men betalas
på plats.
Om någon är intresserad av
mountainbike eller forskajak, ta
kontakt direkt med oss. Vi kan annars
rekommendera ett besök på Dalarnas
Museum, Dalarnas Hemslöjd vid Stora
torget och en promenad i gamla
Östanfors.
Vårmötet startar på fredag
eftermiddag i Kulturhuset tio14.
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Efter invigningen promenerar vi
uppför Berghauptmansgatan genom
den gamla trästaden Elsborg till
Gruvan med Stora Stöten – alternativt
åker i förbokad taxi. I registreringsmappen finns beskrivning av en del av
husen vi passerar.
Vi kommer att ha två timmar på
Världsarvet. Guidad tur nere i gruvan
rekommenderas för alla som kan.
Tyvärr är turen inte funktionsanpassad. I Gruvmuseet visas dock en 30
min film om gruvan under jord.
Gruvmuseet är mycket sevärt och
visas på guidad tur. Där finns bl.a.
Christopher Polhems ingenjörskonst
och en utställning om Gruvhospitalet,
som 1695 blev Sveriges första akutsjukhus för inneliggande vård.
Man kan även på egen hand promenera runt i området till Creutz lave,
Rödfärgsverket och utsikten över
Gruvan ned mot Falu stad.
Berguv, Dalarnas landskapsfågel, häckar i
Stora Stöten, och
blir det nya ungar
nästa år, ska vi
ordna med tubkikare. I Världsarvshuset, Visitors center,
finns mer berguvsinformation, bildspel om världsarv och fina

souvenirer. Läs gärna Rune Pär Olofssons böcker om gruvdrängen Pär Kopparberget, Silverdalen och Guldgruvan.
Kvällen avslutas med buffémiddag
med vin på Geschwornergården på
gruvområdet. Vi är många och det blir
flera mindre rum, så leta upp era
vänner – eller hitta nya.
LÖRDAG

t Lördag morgon. Early Bird för den
som önskar, berguvspaning vid Gruvan
– se fredagens program. Men morgonspaning är bättre. Ge besked så
ordnar vi.
Lördagens föreläsningar äger rum i
sal 6 Högskolan Dalarna på Lugnetområdet. Kaffe serveras i biblioteket,
ritat av Martin Laursen på Adept. Det
utsågs 2014 till världens bästa
högskolebyggnad vid World
Architcture Festival i Singapore. Till
lunchen på Lugnetkyrkan får vi fem
minuters promenad i förhoppningsvis
fin majsol.
Föreläsningarna kommer delvis att
uppmärksamma Högskolan Dalarnas
hälsoprofil.
Professor Michail Tonkonogi, med
inriktning idrottsfysiologi, har ett speciellt intresse för fysiskt arbete och
muskler. Tillsammans med Helena Bel-

lardini har han publicerat Senior
Power: styrketräning för äldre.
Carina Hagman, sjukgymnast vid
Falu lasarett, disputerade 2016 på en
avhandling om dysfunktionell
andning. Det innebär ett högt andningsmönster och kan vara en viktig
förklaring till dyspné. Efter årsmötet
kommer Anders Lindblom, infektionsoch smittskyddsläkare vid Falu
lasarett, att utifrån sin nyliga avhandling berätta om Rickettsioser i Sverige.
Robin Östberg från kirurgkliniken
har tidigare varit i Benin i Västafrika.
Hans föredrag kommer att handla om
global ormbettsepidemiologi, serumbehandling och ormgiftsfarmakologi.
Per ”Pliggen” Andersson, skidlandslagets läkare, känner vi nog alla från
Vinterstudion. Det blir intressant att
höra hans berättelse om astma hos
skidåkare.

Foto: SVT Bild

V

älkomna till Falun och
Dalarna den ljuva tiden
mellan valborgsmässoeld
och majstångsresning, då
ängarna bjuder sina fagraste blomster.
Eller… till Hilvitet på jorden…
Den 25-27 maj är det dags för
Seniora Läkares vårmöte, ett möte
som kommer att bjuda på allt mellan
himmel och underjord.
Se här vad du kommer att få vara
med om ifall du tar dig till Falun:

Till sist nestorn Arne Ljungqvist,
tidigare aktiv höjdhoppare med personbästa 201 cm i sax-stil! Därefter

har han ägnat tid och engagemang åt
det framväxande dopingproblemet
inom idrotten, som nu spiller över på
vanliga motionärer och ungdomar. Se
Pure for sure på nätet.
Dagen avslutas med Selma
Lagerlöf. Annacari Jadling-Ohlsson,
museipedagog vid Dalarnas Museum
har ett specialintresse för Selma, och
har tilldelats Karin Söderpriset av
Selma Lagerlöfssällskapet.
Lördagskvällens fest äger rum i
Dalasalen, Dalregementets matsal från
1908. Det blir underhållning och efter
middagen spelar JazzinTime, där flera
kollegor ingår. Dansa eller bara njut.
SÖNDAG
t Söndagsutflykter. Det ryms bara ett
begränsat antal deltagare på varje
besöksmål. Anmälningsdatum gäller
som turordning. Återkomsten
anpassad till SJ:s tidtabell och bussen
passerar Falun C. På Borlängeturen
kan man stiga av på Borlänge C, men
bussen går åter till Falun. Checka ut
och ta med bagaget i bussen.
Utflyksmålen:
Leksand: Kl. 09.00-15.00.
• Först Hildasholm, Axel Munthes
morgongåva till Hilda PenningtonMellor.
Guidad tur i huset och trädgårds-

rummen på egen hand. Matig
smörgås i Hildas café.
• Vidare till Karlfeldtsgården Sångs i
Sjugare by med sin trädgård.
Läs gärna Carin von Sydows bok Jag
ville ha sagt dig de ömmaste ord.
Sundborn: Kl. 09.30-15.00.
”Var välkommen kära du till Carl
Larsson och hans fru”.
• Visning av gården
Lilla Hyttnäs i
Sundborn. Missa inte
filmen från 1916 på
hemsidan.
• Sedan går vi över
bron till Stora Hyttnäs, bergsmansgård och autentiskt sekelskifteshem
med bibliotek och trädgård. Kaffe och
landgång.
• Vidare till Svedens Gård med anor
från 1500-talet och hem för Jesper
Svedberg och Johan Moraeus.
• Visning av Carl von Linnés bröllopsstuga och Barockträdgård.
BOMO: Kl.10.00-14.00.
• Borlänge Modern
har en tillfällig utställning med delar ur Nils
Trydings Mirosamling.
Han kommer själv att
berätta och guida oss.
Bilden är en teckning
Miro dedicerade till Nils.

Seniora Läkare | 4 2017
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Tips och information inför vårmötet
LOGI
t Se Seniora Läkares hemsida
www.slf.se/senior Vårmöte i Falun –
Hotellförslag. Boka direkt till hotellet
för reserverat rum och rabatt – ange
Seniora Läkare. Passa på att boka i
samband med anmälan, lätt att
glömma annars.
RESA

t Falun ligger mindre än tre timmars
bilresa från Stockholm. Trevligaste
vägen går via Enköping, långsammare
än via Gävle, men kortare.
Tåg är bekvämt, stationen i Falun
ligger centralt.
Från Stokholm:
Från Stockholm/Arlanda finns direkt-

tåg. Byt annars hellre i Borlänge än
Gävle.
Från Göteborg/Örebro
Det går att åka tåg både fredag och
söndag till Falun.
För mer långväga gäster
Rekommenderas flyg till Arlanda,
därifrån tåg till Falun. Dala Airport har
högst begränsade flygtider.
ALLMÄN INFORMATION

tEventuell taxi från invigningen till
Gruvan bokas vid anmälan, övriga
transporter sker i egen regi. Telefonnummer till taxi finns i registreringsmappen.
t Konferenspaketet för hela mötet
2.200 kr/person täcker alla kostnader
och omfattar kaffe och smörgås vid

ankomsten, entré till guidade turer
nere i Gruvan och Museet med efterföljande buffémiddag med vin. På
lördagen föreläsningarna, två kaffe
och lunch samt festen på kvällen med
vin, underhållning och dans.
Söndagens utflykter och hotell tillkommer.
t Om antalet anmälda gäster skulle
överstiga våra möjligheter, kommer
anmälningsdatum att gälla. Så dröj
inte med din anmälan! Väntelista
upprättas i fall av återbud.

t Vid återbud senast 10 april återbetalas hela beloppet, därefter sker
ingen återbetalning. Vid sjukdom
senare kan eventuell kontokorts- eller
hemförsäkring med läkarintyg utnyttjas.

Nu premiär för nätanmälan!

n Från organisationskommittén är vi tacksamma om så många som möjligt utnyttjar möjligheten.
Gå in på www.slf.se/senior och vidare till länken för anmälan. Betalningen sker där och inte till föreningens bankgiro. Annars kan man som tidigare fylla i och skicka in nedanstående anmälningsblankett. Glöm inte ta fotokopia!
Namn deltagare 1 .............................................................................................................................................
Namn deltagare 2 / följeslagare ......................................................................................................................
Adress ................................................................................Postnr och ort........................................................
E-post..................................................................................................Telefon...................................................
Upplysningar: t. ex. specialkost, rörelsehinder.
Behov av transport från invigningen till gruvan (10 min promenad)

Antal

Summa SEK

Konferenspaket hela mötet 2.200 kr/person
Utflykter söndag

Programöversikt
FREDAG 25 MAJ
Förmiddag
Möjlighet till golf eller tennis enligt föranmälan.
Eftermiddag
• 14.30–15.30 Kulturhuset tio14. Registrering.
Kaffe och smörgås.
• 15.30–16.30 Invigning.
• 16.30–17.00 Kort promenad till Gruvan via
Berghauptmansgatan (se registreringsmappen).
• 17.00–19.00 Världsarvet Falu Gruva. Guidad
tur i Gruvan och i Museet. Världsarvshuset.
Berguv.
• 19.00 Buffémiddag med vin,
Geschwornergården.

LÖRDAG 26 MAJ
• Early Bird, Gruvområdet.
• Registrering från 08.15. Högskolan Dalarna,
Lugnetområdet Sal 6.
• 08.45–9.00 Välkomsthälsning av ordförande
Anders Dahlqvist.
• 09.00-09.30 Tunga vikter för lättare
ålderdom. Michail Tonkonogi, professor
Högskolan Dalarna.
• 09.30-10.00 Dysfunktionell andning. Carina
Hagman, sjukgymnast Falu lasarett.
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1. Leksand/Hildasholm och Karlfeldtsgården: 500 kr
• 10.00–11.00 Årsmöte.
• 11.00–11.30 Kaffe och kaka i Högskolans
bibliotek.
• 11.30–12.30 Rickettsioser i Sverige. Anders
Lindblom, smittskyddsläkare Falu lasarett.
Ormbett och ormgifter. Robin Östberg, läkare
Falu lasarett.
• 12.30–14.00 Lunch i Lugnetkyrkans restaurang.
• 14.00–14.30 Kliniska erfarenheter avseende
diagnostik, behandling och uppföljning av astmatiska symtom hos svenska längdskidlandslaget.
Per ”Pliggen” Andersson, skidlandslagets
läkare.
• 14.30–15.30 Mitt liv som dopingjägare. Arne
Ljungqvist, professor emeritus.
• 15.45–16.30 Selma Lagerlöf i Falun. Annacari
Jadling-Ohlsson, Dalarnas Museum.
• 16.35 Avslutning
• Därefter kaffe och kaka i biblioteket. Till
hotellet för vila inför kvällen.
• 19.00 Dalasalen. Middag med underhållning
och dans.

SÖNDAG 27 MAJ
• Utflykter enligt föranmälan. Återkomst till Falun
anpassad till SJ:s tidtabell.

Bagaget med i bussen.
• 09.00-15.00 Leksand/Hildasholm och
Karlfeldtsgården.
• 09.30-15.00 Sundborn/ Carl Larssongården
och Svedens Gård.
• 10.00–14.00 Borlänge/ BOMO Nils Trydings
Miroutställning. Möjlighet till avstigning på
Borlänge C.
Varmt välkomna till Falun önskar
organisationskommittén! Om ni har frågor,
kontakta oss gärna
• Margareta Linder margareta.falun@telia.com
070-27 13 422
• Harald Asplund harald@splund.se
070-461 60 00
• Torsten Gudmunds torgum@telia.com,
072- 218 22 35
• Hans Matsols hans.matsols@telia.com
070-567 48 99
• Styrbjörn Hartwig styrbjorn_hartwig@yahoo.se
073-020 31 59
• Christina Gezelius christina.gezelius@gmail.com
070-952 70 82
• Ingrid Melin ingrid.melin@telia.com
070-895 65 71
• Jonas Nisell jonisell@hotmail.com
073-085 66 54

2. Sundborn/Carl Larssongården och Svedens Gård: 600 kr

3. Borlänge/Nils Trydings Miroaffischer: 350 kr

TOTAL
SUMMA SEK ..................................................................................................................
:
Inbetalas till Seniora Läkares bankgiro SEB 297-2917 vid anmälan. Ange Vårmötet Falun och namn/en

• Besök nere i Falu Gruva.
Turen är tyvärr inte funktionsanpassad.
• Fredagstävlingar. Anmäl här.
Avgiften betals direkt på plats

Ja
Golf

Nej
Tennis

• Samåkning. Kan ge plats för kollegor
Till Falun från:

Från Falun till:

• Samåkning. Vill samåka
Till Falun från:

Från Falun till:

Sista anmälan 10 april. Adress: Hans Matsols, Enviksbyn 124, 790 26 Enviken.
Bekräftelse kommer per post, vidare korrespondens via e-mail.
Vid återbud senast 10 april återbetalas hela beloppet, därefter sker ingen återbetalning. Vid sjukdom senare kan
eventuellt kort- eller hemförsäkring med läkarintyg utnyttjas.
Hotell Hotellförteckning finns på föreningens hemsida www.slf.se/senior under Vårmöte i Falun – Hotellförslag.
Den som anmält per post kommer dessutom att få en hotellförteckning i brevet med bekräftelse på anmälan. Boka
direkt till hotellet för reserverat rum och rabatt – ange Seniora Läkare.

historia | Minnen från ett läkarliv

I Falun blev jag läkare på riktigt
kl 06.00 en måndag i januari 1958

n TEXT: STIG CRONBERG n FOTO: NIKLAS LAGSTRÖM
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J

gick bra så att den sjuke kunde skickas
ag vill berätta om hur betydelsefull min tjänstgöring som hem frisk efter några dagar. Den
morgonen klockan 06.00 blev jag
militär kirurgiassistent i Falun
läkare. Tidigare hade jag alltid känt
blev. Denna tjänstgöring
mig som kandidat, men hädanefter
innebar att jag skolades till
kände jag mig som läkare. Några
läkare, kirurg och anestesiodagar senare fyllde jag 23 år.
log. Låt vara att jag sedan blev internStig Lindgren var en fantastiskt bra
medicinare, hematolog, infektionsläkare, aidsläkare, missbruksläkare och klinikchef. Det hade hänt en olycka
där en patient hade kommit in med
allmänläkare, men jag strävade alltid
ileus och skulle opereras. Anestesiefter att följa Stig Lindgrens råd; om
sköterskan skulle tömma ventrikeln.
någon allvarlig olyckshändelse
Sugen hade varit utlånad och kopplats
inträffat, lämna aldrig, aldrig den av
fel. Den blåste in luft i stället för att
händelsen berörde i sticket utan ställ
suga ut. De utspända tarmarna sprack
upp för medarbetarna.
och den sjuka som visade sig ha cancer
– Allt elände som ni vållar återfaller
på mig som klinikchef, men därför kan avled på operationsbordet.
Fallet anmäldes av Stig Lindgren
jag också alltid glädja mig och ta till
enligt Lex Maria. När vi hade ett
mig allt det fina arbete som ni utför
morgonmöte hade han fått ett rekomför patienterna och för kliniken.
menderat brev från Kungliga MediciI november 1957 gjorde jag civil
nalstyrelsen. Inför oss öppnade han
kirurgiassistenttjänstgöring i Falun
brevet och läste upp:
och bestämde mig då för att göra
– Med anledning av det inträffade
militär kirurgiassistenttjänstgöring där
ådömer Kungliga Medicinalstyrelsen
i januari – mars 1958. I anslutning till
klinikchefen
denna fick jag fortsatt
Stig Lindgren
vikariat som underläkare i Stig Lindgren var min
en erinran att
kirurgi och anestesi hela
läromästare – en fantastisk
fortsättapril månad.
klinikchef som aldrig lämnade iningen
endast
I början av januari 1958
en underordnad i sticket
använda säker
var jag jour tillsammans
apparatur på
med min handledare från
sin klinik.
lördag eftermiddag till måndag
Så log han som om han fått en
morgon. Vi hade fruktansvärt mycket
hedersbevisning och sa:
att göra men jag fick tillfälle att
– Det var väl roligt att vi klarade
operera två appendiciter med min
syster Elsa som är en så duktig sköhandledare som assistent och instruktör. Söndag kväll hade vi några kompli- terska!
Då lärde jag mig det som jag insåg
cerade operationsfall. Så tunnade det
var det viktigaste i ärendet. När man
ut. Klockan fyra sa min handledare:
är klinikchef är man ansvarig för allt
– På måndag har jag mottagning
som sker på kliniken. Klinikchefen ska
hela dagen. Jag måste få några
aldrig skylla ifrån sig om det hänt en
timmars sömn innan dess. Det är bara
en appendicit kvar att operera klockan olycka utan i stället ta på sig ansvaret
för dålig apparatur eller andra
05.30. Den kommer du att klara
omständigheter som inträffat.
elegant på egen hand. Jag går och
I fortsättningen kunde ingen politilägger mig nu, men får du problem så
ker eller administratör vägra honom
var inte rädd för att störa mig.
bästa tänkbara utrustning i liknande
Plötsligt var all min egen trötthet
fall. Det var inte ledamoten i sjukvårdssom bortblåst. Nu skulle jag fungera
styrelsen eller sjukhusdirektören som
som riktig läkare. Operationen visade
straffades utan det var klinikchefen.
en sprickfärdig appendix, men allt

För klinikchefen gäller att denne
aldrig skall lämna en underordnad i
sticket. Själv vinner du allas förtroende och respekt om understryker
klinikchefens ansvar för allt elände
som kan ske på kliniken. Då får du
också skäl att glädja dig åt alla lyckade
resultat på kliniken.
Stig Lindgren införde säkerhetsbälte, högertrafik och mycket annat.
Som klinikchef har jag haft mycket
nytta av de lärdomar jag fick av
honom i Falun.
EFTER FALUN
På 1960-talet var jag läkare och
forskare hos professorerna Jan Waldenström och Inga Marie Nilsson i
Malmö.
1967 blev jag Med dr och docent i
praktisk medicin i Malmö. Den som disputerade hos Jan Waldenström och var
specialist i internmedicin blev docent i
praktisk medicin, den gamla 1700hundratals titeln. Den som ännu inte
var specialist i internmedicin fick tills
vidare nöja sig med titeln docent i teoretisk medicin, vilket inte var lika fint.
1969 var jag ett år i Paris anställd av
franska forskningsrådet, INSERM.
1970-2000 infektionsläkare och
överläkare vid infektionskliniken i
Malmö. 1995 överläkare i infektion
och internmedicin vid universitetskliniken i Förenade Arabemiraten.
Under åren 2000 -2010 var jag sex
veckor varje år jeep-läkare för Rotarys
läkarbank i Mashuru i afrikanska
savannen.
Jag pensionerades som överläkare i
Infektion vid millenniumskiftet.
År 2002 ombads jag att vikariera
fyra veckor som distriktsläkare vid
vårdcentralen Fosietorp i Malmö. Vi
trivdes så bra tillsammans så vikariatet
förlängdes successivt i 10 år. Men jag
slutade när jag var 78 år gammal.
Det har nu gått 60 år sedan jag var i
Falun och jag fick mina första läkarvikariat som jag hela livet behållit i
gott och tacksamt minne.
Stig Cronberg
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Carl Peter Thunbergs nioåriga resa
AV
ULRIKA
CARLSON-NILSSON

t Ulrika Carlson-Nilsson är biolog
och har arbetat på Sveriges Lantbruksuniversitet med forskning
och växtförädling av rosor på
Balsgård och potatis i Alnarp.
Fokus har legat på att ta fram
härdiga och sjukdomsresistenta
sorter, användbara i hela landet.
2002 disputerade Ulrika på en
avhandling om motståndskraft
mot svartfläckssjuka som alla
rosenälskande trädgårdsentusiaster kämpar med.
Ulrika har varit ansvarig för ett
projekt med syftet att via
molekylära markörer studera den
genetiska variationen bland äldre
kulturrosor i Sverige.
Idag arbetar Ulrika som Senior
Scientist på NordGen-Nordisk Genresurscenter.

C

arl von Linnés lärjungar har
ibland kallats Linnés apostlar
vilka åkte ut på forskningsoch insamlingsresor över hela
världen och bidrog till spridningen av Linnés läror inom
den systematiska botaniken.
För några år sedan blev jag ombedd att
tillsammans med tre andra rosintresserade
inför publik diskutera ämnet ”Vad Linné
och hans apostlar betytt för rosen”. Min roll
i det hela var att fokusera på Linnés apostel
Carl Peter Thunberg och Rosa rugosa.
Jag måste erkänna att det tog emot en
aning när jag först tog mig an uppgiften,
men denna känsla byttes gradvis mot en
växande nyfikenhet ju mer jag läste om
Thunberg och de andra apostlarna. Inte
för att på något sätt
förringa Linné själv, men
att läsa om apostlarnas
öden som osjälviskt
styrde färden mot främmande länder var
otroligt intressant och
Porträtt av Carl
spännande. Det är helt
Peter Thunberg
otroliga insatser som
målat av Per Kraft
dessa lärjungar stod för.
d.y. 1808.
Vad drev dem att ge
sig i väg på dessa expeditioner, ovissa om
huruvida de någonsin skulle komma
levande tillbaka? Flertalet av dem återvände aldrig eller kom tillbaka med allvarliga sjukdomar som i förtid ändade deras
liv.
Fortsättning nästa uppslag >>>
Karta över Nagasaki från perioden
1772-1776 som Thunberg fick med sig från sin
japanska resa. På kartan ses ön Dejima som var
det enda område utländska besökare fick vistas
på under edoperioden 1603-1868.

14
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>>> Fortsättningfrån föregående uppslag

Thunberg som var en av Linnés sista
lärjungar, utgjorde ett undantag som
kom helskinnad hem och hade
förmånen att få leva åtskilliga år efter
sin hemkomst. Thunberg avled 1828,
hela 85 år gammal, en aktningsvärd
ålder för en man på den tiden

Under falsk nationalitet
Thunberg föddes i Jönköping och studerade medicin och botanik vid
Uppsala Universitet. Genom rekommendationer av Carl von Linné fick
han ett mindre resestipendium som
gjorde det möjligt för honom att resa
till Amsterdam och Paris för fortsatta
studier bl a i kirurgi. Så påbörjade han
därmed den resa som skulle komma
att vara i hela nio år.
I Holland lärde han känna en
botanist vid namn Johan Burman och
dennes son Nicolaus Burman. Här
gjorde Thunberg succé genom att
utan några större besvär bestämma
alla föremål i en naturaliesamling som
Nicolaus köpt i Uppsala under sin tid
som elev hos Linné.
Far och son såg en möjlighet att dra
nytta av Thunbergs kunskaper för
Hollands räkning. Tanken var att han
som skeppsläkare skulle följa med
Holländska Ostindiska kompaniet till
Japan och samtidigt, när så var
möjligt, leta växter och beskriva dessa.
Vid denna tidpunkt var Japan ett
slutet och isolerat samhälle och
Holland och Kina hade monopol på all
handel med landet. Ett litet problem
fanns dock. Japans stränga regler
innebar bl a att enbart holländare fick
finnas på skeppen. Därför måste nu
Thunberg ”göras om” till holländare.
Detta skedde genom ett tre år långt
besök i den holländska kolonin Kapstaden där han lärde sig språket. Samtidigt bedrev han naturligtvis botaniska studier i områdets natur.

16
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Livsfarliga pannkakor

capensis, ett verk i tre delar om sina
observationer i Kap-provinsen.

Vi kan bara ana vilka faror och strapatser det innebar för människor att
resa till främmande länder i slutet av
1700-talet. Färden till Kapstaden tog
tre och en halv månad och 115 man
dog under resan, flera redan innan
fartyget ens lämnat hamnen.
Thunberg var nära att stryka med själv
på grund av ett livsfarligt misstag begått
av skeppskocken. När pannkakor skulle
tillredas lyckades kocken ta fel på mjöl
och blyvitt med följd att hela officerskåren, som Thunberg åt tillsammans med,
insjuknade.
Stackars Thunberg fick en av de
mest blyrika pannkakorna och resten
av sjöresan blev en plåga för honom.
Han fick en rad olika symptom som
feber och värk och fick sedan dras med
en krånglande mage resten av livet.
Men som den vetenskapsman han
var utnyttjade han naturligtvis genast
händelsen till att skriva en vetenskaplig uppsats om saken. Denna ansågs så
intressant att den publicerades i
”Vetenskapsakademiens handlingar”
1773.

Efter tre år var nu Thunberg en ”fullfjädrad holländare” och resan fortsatte mot Japan via Java. På Java
stannade man dock bara en månad.
När Thunberg och hans skepp
anlände till Japan 1775 hade
ingen västerländsk forskare
släppts in i landet sedan 1690
(Engelbert Kaempfer) och efter
Thunberg skulle det dröja femtio
år innan nästa.
Linné som hade varit närmast
besatt av tanken att Sverige skulle
vara mer eller mindre självförsörjande
och inte betala dyra pengar för varor
som te, kaffe, tropiska naturmediciner
mm hade nu efter ett antal misslyckade odlingsförsök insett att det
var växter från länder med samma
klimat som vårt svenska som han
skulle satsa på att få hem. Därför var
han oerhört intresserad av Japan med
sitt relativt nordliga läge. Tankegångar som känns helt rätt även i dag!

Förste svensk
att prova Rooibos-te?

Finkammade hö
i brist på levande växter

Tre långa resor hann Thunberg
genomföra i Kap-provinsen. Han hade
det mycket dåligt ekonomiskt ställt
under denna tid då pengarna från
Holländska Ostindiska kompaniet
dröjde.
Men Thunberg var ju smålänning
och fylld av envishet och uppfinningsrikedom. Med häst och oxkärra reste
han sammanlagt 500 mil under sina
tre turer inåt landet. Han skickade
hem material till sina holländska uppdragsgivare, men lyckades även via
svenska skepp förse Linné med fantastiska fynd. Rooibos-busken är ett
exempel på växter som Thunberg
hittade och noggrant beskrev. Efter
sin hemkomst gav han sedan ut Flora

Thunberg stannade drygt ett år i
Japan och hans tålamod och uppfinningsrikedom sattes på hårda prov.
Holländarnas handelsmonopol
medförde i gengäld mycket stränga
regler och villkor från Japans sida. Den
enda plats holländarna som skulle
stanna fick vistas på var den konstgjorda ön Deshima i Nagasakis hamn
där skeppen lämnade sina varor.
Här inkvarterades alltid en
omgång fartygsbefäl, inklusive
skeppsläkaren som en slags gisslan.
Ön var endast 250x100 meter stor
och bands samman med fastlandet
med en hårt bevakad bro.
Thunberg var dock påhittig och
lyckades lära sig en hel del om fastlan-

Klimatanpassat material

dets växter genom att tidigt varje
morgon kasta sig över och finkamma
det hö och kreatursfoder som levererades från fastlandet.
Han umgicks mycket med de
japanska tolkarna som var läkare
precis som han själv och fick upplysningar om japanska medicinalväxter i
utbyte mot goda medicinska råd. Han
fick vänner bland de japaner som
vistades på ön och gjorde sig även
nyttig som läkare för dessa människor
och deras familjer i land.
Efter ett halvår i isolering hade han
byggt upp ett så stort förtroende att
han fick ett kortvarigt tillstånd att
komma över bron och botanisera i
Nagasaki. Detta skedde under sträng
övervakning och han måste betala
övervakarna ur egen ficka.
Thunberg hade dock varit förutseende och från Kap-provinsen
smugglat med sig afrodisiaka som han
med framgång sålde till de japanska
männen. Under sina korta besök hann
han kartlägga cirka trehundra växtarter, och bättre blev det.

Studier från en bärstol
Thunberg hade nämligen turen att få
följa med den årliga holländska legationen till Shoguns hov i huvudstaden
Edo (nuvarande Tokyo). Resan var
cirka 70 mil lång och varade i ungefär
tre månader. Den skedde både till
sjöss och land. Tanken var att
MEDLEMSNOTISEN

Blomsterbeskrivning på japanska.

Thunberg skulle färdas i bärstol under
landresan men han lyckades få tillstånd att även röra sig någorlunda
fritt utmed vägen.
Under dessa små frigångar lyckades
han samla in mindre växter, gömda i
sin näsduk, en teknik som han övat
upp under de afrikanska resorna.
Under resan Nagasaki–Edo tur och
retur lyckades han sålunda teckna ner
mer än 800 arter av blommor och
ormbunkar. Tänk att detta material,
insamlat och observerat i hö och
foder, under övervakning och springandes bredvid en bärstol senare kom
att utgöra innehållet i boken Flora
japonica (1784). Denna reseberättelse
blev på sin tid en riktig best-seller och
översattes till flera språk.
Så lämnade då Thunberg Japan och
besökte åter igen Java på vägen hem.
Därefter reste han som skeppsläkare
ombord på ett fartyg vidare till Ceylon
som då var en holländsk koloni. Här

rapporterade han om kanelodling,
ädelstenar, jakt på vilda elefanter mm
och reste sedan vidare till Godahoppsudden för en månads vistelse.
Hösten 1778 var han åter i Holland
och så småningom tillbaka i Uppsala
1779. När han kom hem levde inte
Carl von Linné längre och Thunberg
kom så småningom att verka under
fyrtio år som efterträdare på Linnés
professur i medicin och botanik.
Thunberg höll sig hemmavid under
resten av sitt liv. Inga resor på femtio
år förutom de gånger han var absolut
tvungen att ta sig till Stockholm.
Tiden ägnade han åt att ta hand
om den omfattande mängd material
han haft med sig tillbaka från sin resa
(25 000 specimen). Han var fruktansvärt produktiv och författade mer än
300 skrifter inom ämnena etnografi,
botanik och språkvetenskap. Han
skrev även sin självbiografi och gav ut
sin korrespondens.
Det var också delvis hans förtjänst
att Botaniska trädgården flyttades till
ny mark med betydligt bättre jordmån
än den förra. Under sin tid i Paris hade
Thunberg nämligen lärt känna Gustav
III och som nybliven professor tog han
chansen och föreslog kungen att göra
en donation av en bit av slottsträdgården för den nya botaniska anläggningen. Kungen samtyckte till förslaget och på 100-årsdagen av Carl von
Linnés födelse invigdes anläggningen.

– HÄR KAN DU ANNONSERA GRATIS!

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 sextettformering
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.
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Det brustna kvinnohjärtat

Sammanfattning av föredrag hållet på jubileumsmötet på Djurö

B

föreningsnytt | 50-årsfirandet på Djurö

Sömnen gör oss smartare

A

nders Dahlqvist inledde
lördagen med att berätta om
Seniora Läkares arbete. Bland
annat berörde han våra diskussioner om
jämlik vård med de stora pensionärsföreningarna PRO och SPF Seniorerna.
Efter denna inledning bytte Anders
roll till internmedicinare och
berättade om en uppföljning av 202
kvinnor med koronarsjukdom.

D

Lyckat
kvinnohjärtprogram
2005 startade kvinnohjärtprogrammet, samtliga kvinnor fick vård enligt
nationella riktlinjer. Vid studiestarten
hade de haft hjärtinfarkt, hade
instabil eller försämrad angina.
Patienterna följdes upp i internatform i grupp om 10 under tre år, en
kvalitetsuppföljning med riskprofilbedömning, förbättrad läkedelsbehandling, psykologbedömning, kostrådgivning, fysisk och mental träning.
Efter tre år var det 58 procent färre
rökare, 25 procent fler med normalt
blodtryck och 12 procent hade ökat
fysiskt välbefinnande, bättre blodsockerkontroll och ökad arbetsförmåga.
Fin studie som visar att riktad livsstils- och läkemedelsbehandling för

kvinnor med hög risk för hjärt-kärlsjukdom bidrar till riskreduktion och
lågt antal hjärtkärlhändelser samt
bättre livskvalitet.

Intressant föredrag
om det brustna hjärtat
Maria Daniel, kardiolog och doktorand
vid Karolinska Institutet följde sedan
upp kvinnohjärttemat med ett mycket
intressant föredrag om det brustna

hjärtat, Takosumas syndrom.
Hjärtat tar formen av en kruka och
blir nästan stillastående, men inte
brustet i egentlig mening. Vad
händer? En muskelspasm? Paralys?
Hittills har man inte funnit några
belägg för koronarsjukdom hos de
högpresterande ambitiösa kvinnor
som drabbas. Maria har lovat att själv
bidra med en sammanfattning i
kommande nummer av Seniora
Läkare.

ÅRSMÖTET

Det blir fortsatt ett vårmöte i april och ett höstmöte i september

Å

rsmötet förlöpte utan dramatik.
Stephan Palmstierna (bilden)
valde att
lämna styrelsen
efter många år,
under de senare
med den tunga
uppgiften att vara
ansvarig för föreningens mötesplanering. Stephan
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avtackades under lördagskvällens festmiddag. Ordföranden Anders Dahlqvist
och reseansvariga Kerstin Strömland
valdes om för ytterligare två år.
Mötet diskuterade föreningens
mötesfrekvens. På grund av svårigheter att hitta mötesarrangörer i landet
har frågan kommit upp om vi kanske
skulle nöja oss med ett möte – tillika
årsmöte om året. Bl.a. yttrade sig
Michaela Kinch, som också tillskrivit

styrelsen i frågan. Hon ansåg att vi ska
behålla två möten per år, men gärna
kortare och mindre ambitiösa.
Styrelsen föreslog efter diskussionen
oförändrad ordning, dvs. två möten
per år, vårmötet förlagt i april och
höstmötet i sen september. Och lovade
samtidigt ett betydligt mer omfattande administrativt stöd från styrelsen än vad som varit hittills. Styrelsen förslag gillades av de församlade.

jurömötets andra
tema handlade om
hjärnan och
inleddes av professor
emerita Eva Svanborg,
verksam vid Neurofysiologiska kliniken vid Linköpings universitet.
Eva började med att
konstatera att sömn är en
förutsättning för liv och
att det finns sällsynta
sjukdomar där patienten
inte kan sova. Tillståndet
leder snabbt till döden.
Under sömnen byggs
energidepoter upp i
hjärnan och djur med hög
metabolism som exempelvis katter
sover mycket. En viktig funktion
under sömnen är att rensa hjärnan
från slaggprodukter, t ex β-amyloid.
Vilken betydelse detta har för utvecklingen av demenssjukdomar är ett
hett forskningsområde.
En annan rensningsfunktion är att
eliminera överflödiga synapser som
bildats under dagen när hjärnan
arbetat. Oviktigt material sorteras
undan och väsentligheter arkiveras i
lämpliga fack i långtidsminnet. En god
sömn gör dig alltså lite smartare.
Sömnen förändras under livet. Vi
seniorer har mindre mängd djupsömn,
är mera lättväckta med flera och
längre uppvaknanden. Vi har också
lite sämre förmåga att hålla oss vakna
på dagarna och tar gärna en tupplur.
Insomni med en subjektivt upplevd
otillräcklig sömn är tyvärr också
vanligt. Sömntabletter kan trots sitt

vanrykte vara bra.
Enligt Evas erfarenhet är däremot
det nu så populära melatoninet sällan
effektivt för äldre.

Den musicerande
hjärnan
Påverkas hjärnan av musicerande? Blir
barn bättre i skolan av att spela något
musikinstrument? Det är frågor som
Fredrik Ullén, professor i kognitiv
neurovetenskap vid Karolinska institutet vill besvara.
Att öva på ett musikinstrument
leder till mätbara förändringar i
hjärnan, både i grå och i vit substans,
vilket påvisats med fMRI. En struktur
som corpus callosum, hjärnbalken som
förbinder barken i de båda hjärnhalvorna, är ofta mera välutvecklad hos
musiker.
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Den enskilt viktigaste
faktorn för hur duktig
man blir som pianist
enligt Fredrik Ullén,
själv konsertpianist
och utbildad solist vid
Musikaliska
akademin, är
mängden målinriktad träning. Samspelet mellan arv och
miljö har naturligtvis också betydelse.
Musikaliska människor sägs ofta
vara språkligt
begåvade. De verbala
faktorer som korrelerar
högst med musikalitet är framförallt
fonologi, men även ordförråd. Att
musicerande kan stimulera den kognitiva förmågan har visats hos barn som
fick ägna sig åt att spela keyboard,
sjunga eller delta i drama kontra inte
fick någon träning alls. De barn som
spelade keyboard utvecklade bättre
verbala förmågor än de andra barnen.
Intressant nog stimuleras även barns
sociala förmågor av att musicera.
Avslutningsvis refererade Fredrik till
en studie av professor Robin Dunbar,
antropolog och evolutionspsykolog i
Oxford, som visat att musikalisk aktivitet i åldrarna 59-80 år är kopplat till
ett framgångsrikt åldrande.
Seniora Läkares styrelse hade tagit
fasta på detta och bjöd på härlig musikalisk underhållning under kvällens
festmiddag.
• Läs mer om hjärnan på sidan 18 >>>
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t I nummer 2/2017av Seniora
Läkare refererade vi kort det
föredrag som Maria Daniel, kardiolog och doktorand vid Karolinska
Institutet höll om det brustna
hjärtat, där hjärtat tar form av en
kruka och blir nästan
stillastående.
Här sammanfattar hon föredraget.
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rustet hjärta beskrevs
första gången av
läkare i Japan 1990.
Takotsubo är ett annat
namn på tillståndet
som betyder kruka
som fångar/förvarar bläckfiskar på
japanska. Hjärtat får en form som
påminner om redskapet med en
övergående uppblåsning av vänster
kammarens apikala delar och en
nedsatt pumpförmåga.
Brustet hjärta har samma symtom
som hjärtinfarkt. De patienter som
kommer till akuten har ofta ett
starkt tryck över bröstet och är
andfådda men kan även söka för
svimning. De utreds precis som andra
patienter med misstänkt hjärtinfarkt
och diagnosen ställs med hjälp av
vänsterkammarangiografi och/ekokardiografi.
Mellan sju-åtta procent av alla
patienter som kommer till akuten
med hjärtinfarktsymptom har
normala kranskärl. Hälften av patienterna med diagnosen hjärtinfarkt
med rena kärl får diagnosen
Takotsubo.
I motsats till hjärtinfarkt med
kranskärlssjukdom så består Takotsubopatienter till 90 procent av
kvinnor med få traditionella riskfaktorer för hjärtinfarkt. De har ofta en
hög inkomst och hög utbildning och
de flesta som drabbas har gått

igenom klimakteriet och är mellan
60-80 år.
Det finns olika typer av triggerfaktorer där plötslig emotionell
stress är den vanligaste, exempelvis
plötslig besked om dödsfall eller
sjukdom, hus som brinner ned till
grunden, trafikolyckor och misshandel. Även fysisk stress exempelvis
hjärnblödning, svåra infektioner och
lågt blodsocker kan utlösa brustet
hjärta.
Inte alla Takotsubo patienter har
bakomliggande stress och några fall
kan även bero på långvarig stress,
exempelvis jobbrelaterade problem
och mobbing. Vi vet också att naturkatastrofer, krig och terror även kan
utlösa syndromet och några fall kan
även förorsakas av positiv anspänning, exempelvis spännande fotbollsmatcher, bröllop eller födelsedagsfirande.
Bakomliggande orsaken till
Takotsubo är inte klarlagd. Det finns
några mindre studier som antyder
att östrogen spelar en roll. Vissa sjukdomar och läkemedel verkar också
öka risken för brustet hjärta, exempelvis KOL, migrän, affektiva sjukdomar och betastimulerande läkemedel. Stresshormoner verkar vara
involverade.
En annan teori är att sjukdomen
startar i hjärnan och via en nervsignal
får effekt direkt till hjärtats muskel-

celler. Koagulationsfaktorer kan
kanske också spela en roll och man
har även noterat ökat antal fall
under sommaren och under hög
värme. Etniska skillnader och möjlig
genetisk länk har rapporterats.
Personer som drabbas av
Takotsubo behandlas ungefär på
samma sätt som många andra
hjärtsjukdomar. Ofta ges så kallade
betablockerare för att minska
stressen på hjärtat och i bland ges
också blodförtunnande medel.
Hjärtat pumpar dåligt i det akuta
skedet och återhämtar sig
spontant inom dagar till ett par
veckor.
Eftersom stress ligger bakom
många fall så kan kognitiv beteendeterapi vara ett komplement till
den traditionella vården. Studier
av KBT-behandling av stress pågår.
Två nyligen publicerade studier
visar att Takotsubo inte är så
ofarligt som vi tidigare trott. Den
ena är en svensk studie från
SCAAR-registret som påvisar
likartad dödlighet både på kort
och lång sikt jämfört med patienter med kranskärlssjukdom. Även
en internationell studie som
hämtat information från Internationella Takotsubo-registret pekar
åt samma håll med likartade komplikationer som kranskärlssjuka
inkluderande chock och död.
Många patienter är oroliga för
att de ska drabbas igen. Vi vet att
återfall förekommer och det finns
en del fallstudier som beskriver
detta. Det finns en studie som har
följt 114 patienter med Takotsubo
mellan 2003-15. Sju fall (6 procent)
återinsjuknade. Tiden varierade
mellan sex månader och sex år.
Patienter med högt blodtryck,
KOL/astma hade högre risk för
återinsjuknande.
Maria Daniel

Överlever läkekonsten
digitaliseringen?

U

nder årets
etikdag gemensamt arrangerad
av Etik och
ansvarsrådet
(EAR) i Läkarförbundet och Läkaresällskapets etikdelegation funderade jag mycket
på den frågan.
Temat för dagen var mottagning på nätet. En representant för
en av de s.k. nätdoktorerna
berättade entusiastiskt om alla
patienter, företrädesis unga som
ringer och berättar om sin eller
barnens sjukdom, får råd och ev.
läkemedel utskrivet.
MEN någon egentlig undersökning är det inte fråga om. Man
ställer diagnos på patientens egen
utsago. Hur kan man avvara
patientmötet? Hur kan man vara
stolt över en sådan läkargärning?
Är detta läkekonst, är detta enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet?
Jag satt i Läkaresällskapets sal,
blev nostalgisk och kände mig
kraftigt reaktionär. Jag mindes
min första kontakt med patienter,
under ”proppen” på S:t Eriks
sjukhus i Stockholm.
En av de första dagarna kördes
vi kandidater in på ett enkelrum
där det låg en mycket sjuk patient.
Vi hade inte läst journalen. Det
stod oss fritt att undersöka patienten. När vi kom ut ur rummet
ställde överläkaren frågan: Nå vad
lider patienten av?

Vi började försiktigt föreslå
olika diagnoser.
– Nu måste ni vara systematiska! Hur såg huden ut? Blek, röd,
cyanotisk, svettig? Vad luktade
det på rummet? Surt, sött,
ammoniak, smultron? Hur lät andningen?
Patienten hade leversvikt. Vi
var överens om att patienten hade
stor buk och luktade sött. Huden
hade små märkliga röda fläckar
(spiders). Vi skulle lära oss att
ställa diagnos med ögon, händer,
näsa och öron. Sen kanske vi
kunde få bekräfta diagnosen med
några lab-analyser.
Nu förstod vi, detta var läkekonst, den diagnosiska delen av
konsten.
Men resten, det viktiga, att
lindra och bota? Vi fick lära oss att
bemötandet var halva boten och
fick se patienter som leende tog
emot besked om att man inte
hade någon bot. Förunderligt.
Nu var ju läkarauktoriteten
fortfarande ohotad och den tacksamma patienten legio, vad än
doktorn sade, så jämförelse med
dagens sjukvård låter sig inte
göras enkelt. Men läkekonst var
det – läkaren och patienten i ett
samarbete mot samma mål,
diagnos, bot eller lindring. Hoppas
läkekonsten överlever digitaliseringen. Under etikdagen blev jag
tveksam och orolig.
Torsten Mossberg
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• Den 20 februari 1962 tillryggalade
John Glenn tre varv runt jordklotet i
kapseln Friendship 7. Farkosten sköts
upp med en Atlas-raket. Landningen
blev dramatisk då John Glenn måste
styra kapseln i rätt vinkel manuellt för
att kunna återinträda i atmosfären

• Hösten 1998
avgick John Glenn
som senator för
att påbörja sin
astronaut-träning
för en andra
rymdresa.
Samtliga bilder publicerade med tillåtelse av Nasa.

JOHN GLENN

Astronaut
vid 77 års ålder

I

ngen astronaut i USA:s rymdhistoria har på samma sätt som
John Glenn blivit en folkhjälte.
Trots att kollegan Alan Shepard
var den förste amerikanen som
gjorde en kort rymdskutt i maj
1961 och dessutom genomförde den
första bemannade månlandningen
som befälhavare på Apolloprojektet
är det Glenn som har fått symbolisera
den djärve astronauten.
Hans oräddhet och energi som
manifesterades när han som 77-åring
deltog för andra gången i en
rymdresa har säkert bidragit till denna
positiva bild.
År 1959 var nationens självkänsla
och tron på USA:s roll som högteknologiskt föregångsland stukat av
Sovjets framgångsrika rymdprogram.
Medan rymdexperter i en av många
nedvärderad kommunistdiktatur hade
lyckats skjuta upp både den första
rymdkapseln, hunden och människan i
en omloppsbana runt jorden stod
rymdsonder byggda enligt fria företagsamhetens demokratiska principer
kvar på startplattan med olösta
tekniska problem.
Denna nationella dysfori tog slut
den 20 februari 1962 när John Glenn i
rymdkapseln Friendship 7 gick in i en
omloppsbana runt jorden. Under fyra
timmar och 55 minuter kunde Glenn
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tillryggalägga tre varv runt jordklotet
med den då otroliga hastigheten av
27 000 kilometer i timmen. Han såg
tre soluppgångar och på rymdkapselns
fönster något som liknande små eldgnistor. Kunde det vara ett tekniskt fel
på rymdfarkosten? Senare visade det
sig att det var bara frusna kristaller av
kondens som bröt soljuset.
Men de verkliga tekniska problemen långt allvarligare än misstänkta
eldgnistor dök snart upp.
Rymdkapselns navigationssystem
hade fallerat vilket gjorde att Glenn
måste styra in kapseln manuellt i rätt
vinkel för att kunna återinträda i
jordens atmosfär och landa.
Strax efter navigationshaveriet
kom ytterligare ett tekniskt larm,
plattorna i kapselns värmesköld kunde
eventuellt ha lossnat eller brutits av.
Under de sista nervpirrande minuterna innan landning visste man inte
om kapseln skulle klara sig eller
brinna upp och var Glenn egentligen
skulle landa. Den alltid behärskade
Glenns puls hade ökat från 87 till 132
– även för honom var utgången oviss.
Till allas lättnad gick landningen
helt enligt plan och värmeskölden
visade sig vara oskadad. När Glenn väl
bärgats ur kapseln och förts till rymdcentret Cape Canaveral var president
John Kennedy på plats för att gratu-

lera och överlämna en medalj. När
staden New York något senare
ordnade en välkomstceremoni för
Glenn kom fyra miljoner deltagare.
Han rankades nu som en av USA:s
största flyghjältar tillsammans med
bröderna Wright och Charles Lindbergh. Vid ett besök i USA:s kongress
fick han en stående ovation.
Att landa en rymdkapsel manuellt
var en bragd, men Glenn hade klarat
flera liknande tillbud tidigare. Före
antagningen till astronaut var han
USA:s mest dekorerade pilot. Som
stridsflygare under andra världskriget
och senare under Koreakriget fick
Glenn sex gånger bragdmedaljen Distinguished Flying Cross. Han genomförde 149 uppdrag och landade
oskadd trots att hans plan blev penetrerat av sammanlagt 200 kulhål.
Som testpilot efter kriget flög han
dessutom det första överljudsplanet
tvärs över USA – en resa med tre lufttankningar vilket kräver extrem skicklighet av piloten.
Trots sina meriter hade Glenn svårt
att bli antagen på astronaututbildningen då han var både för gammal
(40 år) och för lång (180 cm). De små
utrymmena i rymdkapseln krävde
korta och smala piloter och rymdcentrets psykologer ansåg att astronauter
över 40 kunde få svårt att klara den

John Glenn tillsammans med sina betydligt yngre astronautkollegor. Den 29 oktober blev han som 77-åring den äldste människan någonsin i rymden,
som besättningsman på rymdfärjan Discovery.
Foto: Nasa.

fysiska och psykiska pressen.
Glenn fick inte heller nya rymduppdrag efter sitt första och avgick ur
marinkåren för att påbörja en politisk
karriär. Han hade efter rymdresan
blivit god vän med president Kennedy
och hans familj, de såg hans politiska
potential och ville stödja hans valkampanj till senaten.
Olika omständigheter gjorde dock
att Glenn först 1974 kunde genomföra en framgångrik valkampanj. Han
avgick som senator hösten 1998, 77 år
gammal, för att påbörja sin astronautträning för en andra rymdresa.
Som senator ledde Glenn under
många år senatens inrikesutskott
”Senate Committee on Governmental
Affairs” där han arbetade med miljö
och säkerhetsfrågorna kring förvaring
av kärnvapen och konventionella
vapen.
Mest känd för allmänheten blev
han dock för sitt engagemang i
senatens utskott för äldrefrågor
”Senate Special Committee on
Aging”.
Utskottet arbetade för att förbättra
sjukvård för äldre, äldreboenden och
hindra åldersdiskriminering.
För att lyfta fram det faktum att
det inte är åldern som bestämmer en

individs kapacitet genomdrev Glenn
ett rymdexperiment med sig själv som
mänsklig försökskanin.
77 år gammal skulle han följa med
rymdfärjan Discovery på ett åtta dagar
långt uppdrag. Hans roll var att
studera effekten av tyngdlöshet för
att bättre förstå effekterna av
åldrande på muskelmassa, bentäthet
och andra kroppsparametrar. Det
vetenskapliga värdet av denna
rymdresa fick en hel del kritik från
forskarhåll, men symbolvärdet gick
inte att ta miste på. Entusiasmen för
rymdresor slog nya rekord och president Clinton skickade en hälsning till
Glenn ombord på rymdfärjan. Han
använde sin Toshiba laptop, modellen
hade det passande namnet ”Satellite”.
Glenn som överstod resan utan
större problem även om han var nära
att uteslutas flera gånger under träningen på grund av olika ej offentliggjorda hälsorisker.
Åtminstone i USA har Glenns engagemang ändrat synen på äldres kapacitet och förmågor. Att han som 77åring kunde klara en längre rymdresa
var spektakulärt, inte mindre
uppseendeväckande var att Glenn
själv flög sitt tvåmotoriga sportplan
fram till 90 års ålder. Han slutade flyga

för att han fick så ont i knäna när han
skulle krypa in i cockpiten – hans
mentala förmågor och omdöme ansåg
han var bibehållna.
Glenn gick ur tiden 2016, 95 år
gammal. Han efterlämnade två barn
och hustrun – Annie flickvännen från
high-school med vilken han var gift i
73 år.
Flertalet stora amerikanska tidskrifter som New York Times speglade
hans liv och karriär i stora reportage.
Den ansedde Washington Post journalisten Tom Wolfe hade kallat Glenn för
USA:s siste nationalhjälte, en på flera
sätt passande beskrivning. Uppvuxen i
en arbetarfamilj hårt drabbad av
depressionen kunde Glenn genom
talang och beslutsamhet skaffa sig en
pilotutbildning där hans oräddhet och
omdöme ledde till stora framgångar.
Han tjänade sitt land lojalt som
stridsflygare i krig och politiker i fred.
Under sina 23 år som senator var han
aldrig inblandad i politiska eller ekonomiska skandaler och var allmänt
respekterad av republikanska politiker. Dagens USA senat skulle säkert ha
nytta av fler sådana demokratiska
senatorer.
Josef Milerad

Seniora Läkare | 4 2017

21

medicin

| Hörseln

COCHLEÄRT IMPLANTAT

Förverkligad Science
fiction i hörselvärlden!

D

et går att få hörseln
tillbaka, fastän man
blivit döv och när hörapparater inte hjälper
längre. Cochleärt
implantat kan också
hjälpa seniorer / äldre människor. Det
finns ingen åldersgräns.
Det är idag möjligt att stimulera
hjärnans hörselsystem och hörselminne, fastän innerörats hårceller har
slutat att fungera p.g.a. hörselsjukdom, ärftlig hörselskada, uttalad
åldersskada etc, med hjälp av Cochleärt Implantat (CI). Denna möjlighet
finns i alla åldrar. Möjligheten finns
också för nyfödda utan hörsel och
utan programmerad hörselhjärna.
CI innebär att en elektrod med ett
20-tal stimuleringspunkter opereras in
cirka 25 mm i snäckan (cochlean) i
innerörat. Punkterna stimulerar nervändar, som inte får signaler från de
förlorade hårcellerna. Hela skalan kan
stimuleras från basfrekvensernas nervändar längst in i snäckan till diskantfrekvensernas nervändar i snäckans
nedersta vindling närmast mellanörat.
Impulser förmedlas till stimuleringspunkterna från en speciell hörapparat
placerad bakom ytterörat, en
processor, som förvandlar ljud till
elektriska impulser. Många tusen
impulser skickas varje sekund via processorns sändare genom huden till
implantatets mottagarenhet.
CI-operationen göres i narkos.
Öronkirurgen använder delvis samma
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Så här fungerar det
1 Ljudet fångas upp av mikrofonerna
i ljudprocessorn.
2 sedan kodas det till digitala signaler.
3 som skickas till sändarspolen.
4 Sändarspolen skickar signalerna
genom huden till implantatet där det
omvandlas till elektriska signaler.
5 Signalerna sänds till elektroder som
stimulerar hörselnervens fibrer i
cochlean.
6 Nervimpulserna skickas sedan via
hörselnerven till hörselcentret i
hjärnan där det tolkas.

teknik som vid mellanörekirurgi för
kronisk öroninflammation eller hörselbensplastik.
Implantatet består av en mottagarenhet, som placeras under huden i en
fördjupning i skallbenet bakom ytterörat, och elektroden med de
elektriska stimuleringspunkterna.
Elektroden föres in i cochlean

genom det runda fönstret eller genom
ett borrhål i väggen mellan mellanörat
och cochlean. Komplikationer vid CIkirurgi är ovanliga. Ansiktets rörelsenerv monitoreras under operationen.
1978 opererades den första CIpatienten i Australien och 1985 godkändes CI för kliniskt bruk i USA. I
Sverige fick de första vuxna personerna implantat 1990 och de första
barnen något år senare. Öronkirurger
i Stockholm och Lund var pionjärer.
Numera utföres CI-operationer i
Lund, Göteborg, Linköping, Örebro,
Stockholm, Uppsala och Umeå. På varje
CI-ort finns ett CI-team bestående av
audiolog, öronkirurg, audionom,
logoped, hörselingenjör, hörselpedagog etc. För att vars och ens CI skall
fungera optimalt måste varje CI-ort
ständigt kunna ge kvalificerad service.
Det är ett livslångt kontrakt mellan CIpatient och CI-team.
I Sverige har t.o.m. 2016 2.635 vuxna
och 1.085 barn erhållit CI. I hela
världen har cirka 400 000 människor
opererats, varav en tredjedel barn.
Under senare år är det 250-300
personer i Sverige i alla åldrar som
opereras med CI. Av det totala antalet
CI/år är 25 procent barn och 50 procent
65 år och äldre. Flest CI får personer i
gruppen 75-79 år. Antalet som får hjälp
av CI, som är över 80 år, är ungefär lika
många som mellan 65 och 75 år.
Ett CI beräknas fungera 20-25 år
varefter ett utbyte kan behövas.
Reoperation p.g.a. tekniska fel krävs

hos 2-4 procent. Den yttre enheten,
processorn, är utsliten efter cirka 5 år.
Utbyte behöver pågå hela livet,
eftersom CI-bäraren är döv när CI eller
processor inte fungerar.
Indikationerna för CI är dubbelsidig
dövhet eller grav hörselnedsättning
hos individer, som har haft bättre
hörsel och därmed har en
programmerad hörselhjärna och
hörselminne (postlingual dövhet) och
nyfödda döva barn med programmerbar hörselhjärna (prelingual dövhet).
Hörselnedsättningen är hos tidigare
hörande långsamt progredierande hos
de flesta. Hos några färre inträffar
hörselförlusten hastigt.
Vid dövhet efter bakteriell
meningit måste CI opereras in snabbt
så att elektroden kan placeras i
cochlean innan ärrbildning hindrar.
Allra helst ska ett barn utan hörsel
vid födelsen opereras kring ett års
ålder. Möjligheten att utnyttja
hjärnans plasticitet har upphört vid
fem - sju års ålder. Enstaka patienter
har fått CI p.g.a. indikationerna
Menieres sjukdom i båda öronen,
dövhet efter explosionsolycka, dövhet
efter skallbasfraktur, mycket besvärlig
tinnitus och ensidig dövhet.
Med grav hörselnedsättning menas,
att höra så dåligt med hörapparater
att även annat kommunikationssätt,
såsom läppavläsning eller teckenspråk, är nödvändigt vid samtal i lugn
ljudmiljö på normalt samtalsavstånd.
Den dåliga taluppfattningen
innebär att mindre än 50 procent av
enstaviga ord klaras av vid hörseltest.
Vid grav hörselnedsättning är hörseln
mycket dålig i båda öronen, samtal i
telefon går inte, textning av TVprogram är nödvändig etc.
Moderna hörapparater är små
datamaskiner, som utnyttjar avancerad signalbehandling. De kan inte
jämföras med hörapparater från före
2000-talet. Dagens hörapparater
innebär betydligt bättre hörselhjälp,
både för den lilla hörselnedsättningen

och den avancerade. Om det finns
hörsel att förstärka, ska hörapparater
användas i båda öronen.
Men när taluppfattningen rasar och
hörapparaterna inte kan förstärka
bättre har grav hörselnedsättning
uppstått och en annan sorts
hörapparat, CI, måste övervägas.
Det är viktigt att audionomerna på
hörcentralen är medvetna och inte
justerar hörapparaterna in absurdum.
Det finns många, särskilt äldre
personer, med grav hörselnedsättning, som är dåligt upplysta om möjligheten att få hjälp av CI.
Inför en eventuell operation av
cochleärt implantat utredes alla operationskandidater med MR och datortomografi för att säkerställa att hörselnerven är normal och för att klargöra
anatomin i mellanörat och innerörat.
Ett öra kan ha saknat hörsel i 10 år
och fortfarande vara lämpligt för CI.
Örat kan testas elektrofysiologiskt för
att värdera operationsmöjligheten.
Balansfunktionen i inneröronen undersökes också före en operation, för att
kunna förutse risk för yrsel. Att välja
operationsöra kan vara svårt. Om
möjligt bör det icke opererade örat fortsätta att stimuleras med hörapparat.
För att klara av implantatoperationen måste den kroppsliga hälsan vara
tillräckligt bra för att kunna vara sövd
under flera timmar. Den psykiska hälsan
måste vara god och de mentala förutsättningarna finnas före en operation
för att kunna deltaga i omfattande hörselträning efter en operation.
Hörselkurator och hörselpedagog
gör tillsammans en psykosocial bedömning, värderar de kognitiva funktionerna och genomför lyssningsövningar.
Hjärnan måste lära sig att tolka ljud på
ett nytt sätt. Detta kräver omfattande
träning efter en operation.
När CI överväges och innan beslut
om operation fattas måste vinsten och
målet med CI diskuteras. Operationsresultatet måste vara realistiskt. Det är
viktigt att träffa en CI-opererad

person för att få kunskap om erfarenheterna och för att kunna ställa angelägna frågor.
De flesta, som får CI kan komma
tillbaka till ett bättre samtal i familjen,
i vänkretsen, föreningslivet etc och
kan åter uppleva naturen.
I bästa fall återkommer telefonhörseln och tidigare musikupplevelse.
Förutom bättre hörsel leder CI till
kraftigt förbättrad livskvalitet, både
hörselrelaterad och hälsorelaterad,
bättre allmän fysisk och mental hälsa,
bättre kognitiv förmåga, bättre självförtroende.
Hittills i Sverige får en vuxen person
CI på ena örat. Kostnader för operation, implantat och processor utgör
hinder för CI i båda öronen. Implantat
och processor kostar tillsammans
150.000-200.000 kr. Liksom då hörapparater användes i båda öronen
innebär dubbelsidig förstärkning
bättre talförståelse, större möjlighet
att höra i buller och bättre ljudlokalisering. Barn med CI-behov
opereras oftast på båda sidor.
Att få hjälp av Cochleärt Implantat
är möjligt för alla åldrar. Vid ålder
över 80 år är CI-teamets eftertanke
före operationsbeslut större.
Vinsterna med CI är omfattande.
För en person med dövhet och grav
hörselnedsättning innebär CI att den
sociala isoleringen brytes och nedstämdhet och trötthet lindras.
Tänk att få höra barnbarnen igen,
att kunna följa med på mötet på nytt,
att uppleva TV-programmet och att
lyssna på favoritmusiken. Det är
viktigt att uppnå bättre säkerhet
genom att höra varningsljud, trafiken
mm. Även de små ljuden kan återkomma, såsom att höra
klockans och körriktningsvisarens tickande,
den droppande
kranen, stegen i grusgången, fåglar och
insekter.
Per Broms, audiolog
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medicin

föreningsnytt

| Hörseln

Ålder inget hinder för CI,
men realistiska förväntningar viktigt
Många av oss tror att
cochleära implantat är förbehållna barn och unga men
så är inte fallet. Märta
Sandberg är idag 76 och fick
sitt CI vid 73 års ålder. Det
här är hennes berättelse.

”

År 2007, ca 10 år efter att jag fått
mina första hörapparater, blev min
hörsel påtagligt försämrad. Audionomen som gjorde hörseltestet trodde
nästan att det var fel på mätinstrumenten, men kunde konstatera en
kraftig försämring. Hon tyckte att jag
skulle utredas för cochlea-implantat,
CI.
Jag var den gången inte så intresserad utan fick bättre hörapparater och
en "smart-link", en mikrofon som kan
placeras på ett bord och fånga upp
röster. Jag hade också så pass bra
hörsel för bas-ljud att jag uppfattade
de flesta mansröster hyggligt.
Året därpå, 2008, träffade jag en
specialist och diskuterade CI-implantat. Jag minns att jag då uttryckte oro
att bli för gammal för operation, men
fick tydligt besked att det viktigaste är
att vara frisk nog för träning efter
operationen.
Tiden gick och jag var väl omhändertagen, deltog i "hörselskola" men
hörde allt sämre och så småningom
visade mina hörseltester att jag var
kvalificerad för CI, samtidigt som jag
själv accepterat tanken på operation.
En synnerligen noggrann utredning
vidtog. Det ingick också att träffa en
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CI-bärare och få ställa frågor. Vi var
två, lätt oroliga, som ställde frågan:
Hur var operationen? "Jag sov!" var
det obekymrade svaret.
Bland det allra viktigaste i förberedelserna är att ha realistiska förväntningar. Jag brukar halvt på allvar
framhålla att normal blir man aldrig,
dvs hörseln blir inte återställd, men så
oändligt mycket bättre omallt går bra.
Det är också viktigt att förmedla detta
till sin omgivning. Sammantaget var
information och förberedelser bästa
tänkbara.
Operationen ägde rum en tidig
morgon. Allt gick väl och påföljande
dag var jag hemma. Det finns
"vandringssägner" att man hör bättre
omedelbart efter operationen, men
det är totalt fel. Först ska allt läkas.
Efter cirka fyra veckor träffade jag
audionom och hörselpedagog och
implantatet kopplades in. Och då
hörde jag!!
Sen följde träning. En snäll Gunnar
medverkade med högläsning, kombinerat med täta, inplanerade, besök hos
CI-teamet. Tycker mig minnas att
hörseln förbättrades under hela första
året, men det är väl kanske individuellt.
Tekniken runt CI: Det är lite pyssel.
Batterier skall laddas dagligen, en
reservsladd ska alltid finnas med.
Också viktigt att se över sin hemförsäkring, det är dyrt om någon del
skadas. Men CI är inget problem vid
flygresor, passerar säkerhetskontrollen
utan åtgärd. Ibland tar man ju av CI:t,
det kan vara i vägen eller behöver
skyddas, hos frisör, tandläkare osv, och
då får man säga till: nu blir jag döv på
ett öra.

Några "high lights" som CI-bärare:
Jag hör koltrasten! Först lät den lite
förkyld, skrovlig, men nu har hjärnan
lärt sig känna igen den, låter som förr
Barnbarnens ljusa röster var svåra för
mig att uppfatta, nu kan vi viska till
varandra.... lycka!
Att höra dåligt gör att man blir
oerhört trött, också av att ha trevligt!
Familjemiddag eller mingel-kväll fick
betalas med en dag av öron-vila, den
tröttheten är borta.
Ett kvarstående bekymmer för mig,
men som kanske inte gäller för alla är
telefon, både fast och mobil. Kända
röster går bra som tidigare, hemma
använder jag mig av fast telefon med
högtalarfunktion. En oerhört positiv
effekt av implantatet är upplevelsen
att lätt kunna föra samtal under
bilresor, särskilt om man själv är
chaufför, "lip-reading" är inget alternativ då man helst ska titta på vägen...
Det är som jag tidigare framhållit,
viktigt att ha realistiska förväntningar
inför operationen. För många innebär
ju hörapparat en besvikelse, en del
ljud blir jobbiga, svårt att få optimal
inställning av bas-diskant osv. Även CI
kräver noggrann inställning, det var
åtskilliga besök hos en skicklig och
tålmodig audionom.
Men med den erfarenhet jag har i
dag hade jag inte tvekat en sekund
inför möjligheten
att få ett CI – jag
har inte fått ett
"nytt liv” som man
säger, men ett
mycket bättre!

”

Märta Sandberg

| Debatt

”Att tala i egen sak är nog bra,
men att ha ett helt fackförbund
bakom sig väger tyngre”
Ofta får man frågan från
kollegor: Vad gör egentligen
Läkarförbundet? Se hur det ser ut
i vården idag? Vad har facket
gjort? Jag har aldrig blivit hjälpt
när jag behövt hjälp!
t Självklart är ingen organisation perfekt.
Det finns brister och problem inom de flesta
föreningar.
Själv har jag alltid varit medlem i Läkarförbundet, och från 65 års ålder i SÄL, numera
Seniora Läkare. Jag kanske tillhör den där
passiva typen som tycker det är bäst att vara
med? Ja, kanske det! Sedan 1988 har jag
arbetat mer centralt i förbundet på olika
positioner och även haft privilegiet att
arbeta inom europafacket.
Mitt intryck är att de kollegor som är mest
skeptiska till facket är de som har minst i
inblick i dess verksamhet. Jag brukar
uppmana missnöjda kollegor att engagera
sig mer i facklig verksamhet om man vill ha
förändringar.
För oss seniorer upplever jag att det är allt
viktigare att vi engagerar oss fackligt,
eftersom vi blir allt fler och arbetar längre.
Det tycks ju också vara en påtagligt ung
ålder i förbundsstyrelsen numera! Det kan
bero på att det finns för få intresserade äldre
läkare, men det tror jag inte! Det kan bli en
fortsatt trend, och det är allvarligt med
tanke på den kompetens och erfarenhet
äldre läkare kan tillföra. Så engagera er
även när ni blir årsrika, som några kollegor
benämnt oss!
Även inom fackliga grupperingar har

genom åren diskussion funnits att agera
självständigt, att gå ur Läkarförbundet!
Särskilt inom distriktsläkarkåren på 90-talet
hördes sådana röster, då vi på den tiden inte
hade samma stöd för utveckling av primärvården!
Att tala i egen sak är nog bra, men att ha
ett helt fackförbund bakom sig, som uttrycker åsikter och policy som en delförening
har, det väger betydligt mer! Läkarförbundet
är en röst man lyssnar till, särskilt om man
inom kåren är överens och talar med en röst.
En splittrad läkarkår är en svaghet, som gör
att makthavarna ofta får övertaget!
Vi seniorer behövs som en självklar del i
vårt fackförbund! Det måste vi själva kämpa
för! Engagera oss. Vår generation kommer
att visa vägen för kommande generationer,
som då förhoppningsvis kommer att utgöra
en naturlig del av arbetsmarknaden och vårt
eget fackförbund.
Det finns många andra viktiga föreningar
och sammanslutningar där vi naturligtvis
också måste engagera oss och göra vår
stämma hörd!
Att få bli årsrik är ett privilegium. Vi har
ett fantastiskt yrke, som många av oss kan
fortsätta att arbeta i.
Jag kommer att fortsätta vara medlem i
Läkarförbundet och i
Seniora Läkare och
engagera mig i läkarrollens framtida utveckling och naturliga ledarroll. Gör det du också.

Vårprogram 2018
Väst-SÄL
21 februari: Årsmöte.
Plats: Örgryte församlingshem.
Info om föredrag kommer.
12 april:
Med museispårvagn och
sakkunnig guide genom
Göteborgs spårvägsnät.
Situationsanpassad lunch
ombord.
Vecka 21:
Utflykt
i Götaälvdalen.
Vidare info kommer.
Skåne-SÄL
6 februari:
Eric Warrant, professor i
funktionell zoologi, föreläser
om ”Nattens otroliga navigatörer – hur synsinnet och
magnetsinnet styr flytten
hos en australiensisk nattfjäril”.
6 mars: Årsmöte.
Föredrag av professor Åke
Andrén-Sandberg som de
senaste åren suttit som en
av de sex i Riksidrottsförbundets Dopingkommitté och
utifrån den speciella positionen berättar om dopingproblemen i dagens internationella idrottsvärld.

Christina Fabian,
vice ordförande
i Seniora läkare
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seniorernas roll i framtiden sjukvård

Vilka patienter kommer
seniora läkare att
möta i framtiden?

A

lltfler läkare fortsätter att arbeta efter
den officiella ”pensionsåldern” 67 år och
kommer sannolikt att
fortsätta om de vill
och kan och politiska beslut inte
lägger hinder i vägen. Men då gäller
att dels rusta dem för de utmaningar
de kommer att möta, dels slå hål på de
myter som omgärdar årsrik arbetskraft. Jag använder ordet årsrik som
synonym för äldre och gammal. Det
betecknar att det är fråga om människor rika på antal levda år, kunskap
och livserfarenhet. Det sistnämnda
kan man inte läsa sig till, bara leva sig
till.
Vilka är de patienter läkare, och i
det här sammanhanget seniora läkare,
kommer att möta framöver i sin
kliniska vardag?
Andelen årsrika människor kommer
att öka och är redan idag en betydande del av befolkningen. Idag är var
femte person i Sverige 65 år eller
äldre. 27,5 procent av väljarkåren
kommer att vara 65+ i valet 2018.
Andra fakta hämtade ur SCB:s statistik
och Socialstyrelsens kvalitetsregister,
som belyser den demografiska förändringen i vårt samhälle är:
• Antalet personer 85 år och äldre
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förväntas öka med 130 procent mellan
2015 och 2050
• Bland 85 åringarna och äldre har
81 procent minst en kronisk sjukdom,
men endast 7 procent räknas som
bräckliga.
• Kroniskt sjuka människors stöd för
att hantera sina sjukdomar är svagt.
Knappt 40 procent av de tillfrågade

har diskuterat eller fått instruktioner
om hur den kroniska sjukdomen ska
skötas.
• 10 procent av 75-åringar och äldre
får tio eller fler läkemedel samtidigt.
• En del kommer att vara infekterade med antibiotikaresistenta bakterier.
Samtidigt visar H70-studierna från
Göteborg att dagens 70-åringar är
som gårdagens 50-åringar (Ingemar
Skoog Age Cap). De har blivit friskare
och allt mer aktiva. De har höga förväntningar på vården, många är
pålästa genom all den tillgång om
hälsa och sjukdom som finns på nätet.
De vill känna sig delaktiga i besluten
om vilken behandling som ska ges.
Samtidigt sker förändringar i hälsooch sjukvårdens organisering. Utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) har
föreslagit att vården ska ges nära
befolkningen och i första hand som
öppenvård.
Det förslaget är inte nytt, det har
framförts i olika sammanhang under
en lång följd av år, men nu har det
kanske en chans att förverkligas. Primärvården ska få ett tydligare
uppdrag och resurser ska föras över
från sjukhusvård till primärvård.
Utvecklingen av medicinsk teknologi
går dessutom snabbt och förändrar
arbetssätt som organisation i såväl

öppen som sluten vård.

Läkarkåren igår och idag.
Ur Läkarförbundets Läkarfakta 2016
kan man hämta följande siffror om
läkarkåren. År 1960 uppgick antalet
läkare till 7 297 vilket motsvarade
1 028 invånare per läkare. 904
arbetade i öppenvård, 1 000 i privat
vård och 5 393 i sluten vård. Det var i
en tid när primärvården var ifrågasatt
och nyblivna läkare sökte sig till sjukhusen för att där utbilda sig i andra
specialiteter än allmänmedicin.
Under de år som gått har antalet
läkare ökat kraftigt. 2015 var totalantalet läkare 48 366 varav 6 807 var
pensionerade, 1 451 hade studerat
utomlands och 7 383 var studerande.
Antalet invånare per läkare hade
nu sjunkit till 292. Sifforna för
perioden 1995 – 2014 visar en ökning
av antalet läkare per 1 000 invånare
från 2,9 till 4,1. Det är en dramatisk
förändring sedan 1960, men ändå
räcker inte läkarna till vilket lett till ett
behov av att allt fler läkare fortsätter
att arbeta efter fyllda 67 år.

Utredning om behörighet
I oktober 2017 kunde vi i medierna
läsa att HSAN:s ordförande, Susanne
Billum, vill att regeringen tittar på
frågan om en övre åldersgräns för
legitimerad vårdpersonal.
Jag bad då Riksdagens utredningstjänst (RUT) att ta fram uppgifter om
ålder på den vårdpersonal HSAN riktat
kritik mot, samt den skrivelse som jag
antog gått till regeringen från HSAN
och eventuellt Socialstyrelsen och IVO.
Svaret blev att HSAN inte kan prestera
några åldersuppgifter på de fall
nämnden behandlat och någon skrivelse har inte sänts till regeringen,
bara ett mail.
Det som sedan hänt är att regeringen 2017-11-07 i en promemoria
givit expeditions- och rättschefen

Mats Wiberg att biträda Regeringskansliet (Socialdepartementet) att
genomföra en översyn av patientsäkerhetslagen i syfte att effektivisera
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds
handläggning av behörighetsärenden
och stärka patientsäkerheten. Det som
är viktigt för seniora läkare här är att i
uppdraget ingår att:
”Analysera om det finns behov av
att införa en åldersgräns för att få
inneha legitimation på hälso- och
sjukvårdsområdet och vilka för- och
nackdelar som en åldersgräns skulle
medföra. I uppdraget ingår att analysera vilka konsekvenser som en
åldersgräns skulle medföra för hälsooch sjukvården, för enskilda yrkesutövare och för patientsäkerheten"
Den här frågan har varit uppe
tidigare: Jag mötte den när jag i
början av 1970-talet granskade
läkares receptförskrivning. Visst
hittade jag olämpliga receptförskrivare men de var i olika åldrar. En ”deslegitimeringsåldersgräns” hade inte
löst problemet.
Trettio år senare var problemet
igen på den politiska dagordningen,
men kunde återigen strykas från
listan. Det visade sig att kronologisk
ålder är ingen bra indikator på hur en
individ inklusive läkare fungerar.
Nu är det viktigt att det kommer
fram fakta om hur det förhåller sig,
Det här är en för viktig fråga för att
beslut ska tas på grundval av tro,
tyckande och myter. Min erfarenhet är
att majoriteten av årsrika läkare vet
var gränsen för deras kompetens går.

Framtiden
Jag hoppas att fler seniora läkare med
sin kunskap och erfarenhet fortsätter
så länge de vill och kan i sin läkargärning. Men då måste anställningsfrågorna lösas med möjligheter till fortbildning och tillgång till försäkring.
Arbetsmiljön är också viktig men den

gäller alla läkare. Tid för reflektion,
vad har man gjort bra, vad blev inte
bra och hur misstag kan förebyggas är
viktiga frågor som också gäller yngre
läkare.
Jag vill se fler läkare som går in i
politiken som sändare inom ”den politiska familjen. De behövs också i civilsamhällets organisationer som Röda
korset, pensionärsorganisationer,
idrotten m fl. Och de behövs inte
minst som vårdgivare för gömda
personer.

”

Slutord
Jag vill avsluta med att citera
kollegan, professor emeritus och
nobelpristagaren Arvid Carlsson i
boken Årsrika (2017):
En äldre hjärna har mycket
kvalitet som går till spillo för att
människor sorteras ut. Det är fel att vi
som är äldre inte blir tillfrågade om
saker och ting. Det är ingen tvekan
om att jag som har levt alla dessa år
numera är klok och vis. Det skulle vara
konstigt om jag inte vore det, med allt
jag har upplevt. Vi lever i ett samhälle
där vi är måna om att utnyttja resurser
effektivt. Hos äldre finns en enorm
mängd resurser tillgängliga, som
dessutom inte har något emot att
användas. Det är konstigt att vi i
Sverige är så efterblivna och inte inser
vilket slöseri det är. Att tvinga bort
äldre från arbetsmarknaden är det
värsta. Det får inte fortsätta!

”

n Referenser:
• Effektiv vård. Slutbetänkande av en nationell
samordnare för effektivare resursutnyttjande
inom hälso- och sjukvården ( SOU 2016:2).
• Sveriges läkarförbund. Läkarfakta 2015.
Statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Svenska distriktsläkarföreningen 2014.
Den äldre läkaren i primärvården. Distriktsläkaren 2014.
• Årsrika. Vandringsutställning och bok.
Producent Annica Carlsson Bergdahl,
Hudiksvalls kommun, Hälsinglands Museum
2017.
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etik | Dödshjälp

Stora skillnader
i synen på dödshjälp

U

”

AV
TORSTEN
MOSSBERG

”

Utvecklingen
i Holland
är ett varnande
exempel
Läs mer:

• Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2011:17) och
handboken Om att ge eller inte ge
livsuppehållande behandling.
• Smers genomgång av fakta och
argument i dödshjälpsdebatten.
Smer rapport 2017:2 Dödshjälp – En
kunskapssammanställning.
• Rapporten kan laddas ner som pdf
från Smers hemsida www.smer.se
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nder hösten
ordnades ett
nordiskt möte för
etikgrupperingarna i
de nordiska läkarförbunden. Mötet ägde
rum på Hanaholmen/Hanasaari, ett
kulturcentrum utanför Helsingfors
byggt på 1970-talet. Vackra och
funktionella lokaler som fått behålla
den karakteristiska 1970-tals looken,
mycket trä, bruna och orangea textilier.
En stor del av mötet ägnades diskussioner runt frågor om livets slut,
hur vi som läkarorganisationer bör
förhålla oss i diskussioner om
eutanasi och läkarassisterade
åtgärder avsedda att avsluta patientens liv.
Den svenska delegationen från
EAR (Etik och ansvarsrådet i Läkarförbundet) hade fått i uppgift att
fundera över frågan ” Hur aktiverar
vi kollegor i diskussioner om livets
slut”.
Vi konstaterade, med stort stöd
från resten av kollegorna på mötet,
att diskussionerna lider av oklarheter
i definitionerna av de begrepp som
används på området.
Eutanasi definieras som att aktivt
avsluta en patients liv. Läkarassisterat livsslut är att ge patienten en

drog/läkemedel så att denna själv
kan ta sitt liv.
Fortfarande ser vi i Sverige bevis
på att man betraktar den situation
då man avstår från att fortsätta en
meningslös behandling, t.ex. inom
intensivvården som eutanasi vilket
naturligtvis inte stämmer (se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2011:17) om livsuppehållande behandling, samt handboken
Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling).
Är terminal sedering i själva
verket förtäckt eutanasi? Så anser
många, men nej.
Visserligen kan en djup sedering
med tillförsel av opiater och bensodiazepiner sannolikt ha påverkan på
livsuppehållande funktioner, men
detta är inte syftet med behandlingen.
Det blir mycket förvirrande om
man inkluderar alla begrepp i
diskussionen om dödshjälp. Låt oss
begränsa oss till att tala om de två
åtgärderna som kräver läkarinsatser
direkt eller indirekt: eutanasi och
läkarassisterat livsslut.
I Sverige har Läkarförbundet tagit
helt avstånd från eutanasi och läkarassisterat livsslut, men Läkaresällskapet förhåller sig mer avvaktande.
I övriga nordiska länder hade dis-

kussionen kanske inte kommit riktigt
lika långt, dvs. man har inte gått ut
med lika bestämt avståndstagande
som i Sverige. Det framgick att vi har
olika utgångspunkter i de olika
länderna, dels beroende på skillnad i
lagstiftningen, dels beroende på vilka
ömmande fall av lidande patienter
som skildrats i respektive lands massmedia, samt beroende på skillnader i
hur starka lobbygrupperna som till
exempel ”Rätten till en värdig död”
och liknande är.
Det var intressant att notera olikheterna i våra hälso- och sjukvårdslagstiftningar. De flesta nordiska
länder har i huvudsak en rättighetslagstiftning där patienten har rätt till
vård, medan vi i Sverige i grunden har
en skyldighetslagstiftning där vårdgivarna är skyldiga bereda patienter
vård.
Vi har dock, med till exempel
patientlagen, fått en glidning mot
rättighetslagstiftning. Måste man tillfredsställa patienten i rättighetslagstiftning oavsett påstådda behov och
önskemål? Naturligtvis inte men
frågan väckte intressanta tankar.
HOLLÄNDSKA ERFARENHETER
I diskussionerna relaterades 25 års
erfarenheter från Holland som beskrivits av etikprofessorn Theo A. Boer,
universitetet i Groningen.
Såväl eutanasi som läkarassisterat
livsslut legaliserades 2002. Båda
sorternas ”dödshjälp” är tillåtna men
bara under förutsättning att patienterna har ett outhärdligt lidande utan
hopp om förbättring.
Dödshjälp (i fortsättningen menas
här såväl eutanasi som läkarassisterat
livsslut) begränsas i motsats till USA
och i Kanada inte till terminalt sjuka.
Alla fall rapporteras till en regional
Euthanasia Review Committee (RCC)
vars medlemmar är jurister, läkare och
etiker. Kommitteen bedömer i efter-

hand om proceduren varit i enlighet
med regelverket, juridiskt och etiskt.
VAD SÄGER STATISTIKEN?
1990 var 1,7 procent av alla dödsfall i
Holland resultat av dödshjälp, 2015
hade mängden ökat till 4,5 procent.
Samtidigt har användningen av
morfin i livets slutskede och kontinuerlig djup terminal sedering i palliativ
vård ökat betydligt under samma
period.
Den palliativa vården i Holland har
utvecklats och förbättrats väsentligt,
samt blivit mer generös med farmakologiska åtgärder. Trots detta ökade
antalet rapporterade dödshjälpsfall
från 1 800 (2002) till 5 500(2015).
Det har skett en ökning av noncancerfall från fem till 25 procent
under perioden 2002-2015. Psykiatriska fall har ökat från två till 56 under
samma period, demens från ett till 109.
Ensamhet spelar roll i tio procent av
rapporterna och känsla av börda för
familjen i 15 procent.
I 93 procent av fallen står allmänläkare (GP), som tidigare etablerat
kontakt med eller vårdat patienten,
för dödshjälpen. Sedan 2012 har Endof-Life Clinics etablerats. På dessa
utförs bara beställningsarbete/dödshjälp utan tidigare
kontakt med patienten.
2014 fanns det 40 nationella team
som assisterade 232 patienter, varav
14 med demens, 17 med psykisk
sjukdom, 47 multipla sjukdomar hos
äldre. Här erbjuds ingen som helst
palliativ vård.
Vad lär vi oss av de holländska
erfarenheterna?
Theo A. Boer menar att man skulle
ha haft ett kriterium som innebär att
patienten förväntas avlida inom sex
månader, att ett patient-läkarförhållande ska ha etablerats för
begäran om dödshjälp och att en spe-

cialist i palliativ vård alltid ska konsulteras.
Sjukvårdsministern Else Borst
uttalade 2015: ”Vi gjorde allt i fel
ordning. Först organiserade vi
eutanasi, sen byggde vi ut den
palliativa vården.
Det finns fler skrämmande inslag i
den holländska utvecklingen. Framför
allt den snabba ökningen av antalet
dödshjälpsfall, ökningen av livströtta
patienter, patienter med psykisk
sjukdom och demens.
Skrämmande också att man låtit en
dödshjälpsklinik etableras, en klinik
där man på ett opersonligt sätt enbart
utför patientens önskan om att få dö
utan att erbjuda alternativ som
palliativ vård.
Konflikten med läkarnas etiska
skyldigheter att bevara liv har givetvis
diskuterats. Efter ett yttrande i högsta
domstolen 1991 som rekommenderade läkares medverkan i livsslut hos
äldre tystnade diskussionen och patientens autonomi betonades.
Det finns idag många i vårt land
som betonar patientens rätt att
bestämma över sitt liv och när detta
ska avslutas. På det nordiska mötet var
vi överens om att tiden inte än är
mogen för dödshjälp i de nordiska
länderna.
Nu har WMA åter tagit avstånd
från läkarassisterat självmord i
samband med ett nytt lagförslag i
Australien om att åtgärden ska bli
tillåten där.
Det är uppenbart att man inte har
omgärdat dödshjälpen med tillräckligt
regelverk i Holland. Om ett lagförslag
på området skulle bli aktuellt i vårt
land är det oerhört viktigt att man tar
del av den holländska utvecklingen.
Slutligen, hur kan kollegors engageras i diskussion om dödshjälp? Jo,
bland annat så här, genom att skriva
artiklar i tidskrifter som läses av
läkare. Fortsätta gärna diskutera!
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medicin | Hjärnan

Så upptäcktes
pannlobsdemensen
TEXT: ARNE BRUN
Professor emeritus i neuropatologi, Lunds universitet

E
Arne Brun.

Normal och frisk hjärna.

Hjärna drabbad av
frontallobsdemens
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fter läkarexamen 1957 och
några års arbete som
amanuens på patologen och
underläkare på
neurokirurgen och
neurologen fick jag 19611963 avnjuta ett par års utbildning och
forskning vid Harvard University i Boston.
Väl åter i Lund gick jag från början
konsekvent in för en ”totalteknik” med
helhjärnssnitt som tillät att alla delar av
hjärnan kunde granskas i mikroskopet,
detta med tanke på hjärnans komplexa
funktion.
Alzheimers sjukdom var redan då en
stor fråga. Vid denna sjukdom fann jag,
tack vare den teknik jag använde,
tidigare okända förändringar, till
exempel en skada på den vita substansen
av typ inkomplett infarkt, och ett mönster
för alzheimer-sjukdomens utveckling och
spridning till olika delar av hjärnan, vilken
senare togs över av de tyska makarna
Braak och fick deras namn!
Det dök snart upp fall vars natur var
svårtolkad. Det rörde sig om en sjukdom
som kliniskt initialt kunde misstolkas som
Alzheimers sjukdom, men som skilde sig
från denna genom att mera drabba yngre
och medelålders, redan från trettio års
ålder, men mindre ofta pensionärer.
Den gav en svår symtombild med grava
personlighetsförändringar, såsom
störning av intellekt och tankeliv, med
försämrad planeringsförmåga, bristande
känslokontroll och nedsatt kreativitet och
koncentration. Till detta kan läggas bristande insikt i den egna situationen,

omdömeslöshet, sexuell överaktivitet,
samt emotionell avtrubbning och
tynande talförmåga.
Däremot var långtidsminne, talförståelse och orienteringsförmåga länge
intakt. Dessa hjärnor saknade därtill de
för Alzheimer karakteristiska placken och
depositionerna av amyloid.
1967 fick jag kontakt och inledde ett
samarbete med en ung psykiater, Lars
Gustafson, som önskade en mikroskopisk
patologisk diagnos på fall av denna art.
Vi kom att samarbeta kring denna och
andra hjärnsjukdomar de följande 40
åren.
Fynden var inte imponerande. Barkens
yttre tre lager blev porösa av minikaviteter och kunde anas ha förlorat framför
allt små nervceller samt visade en diskret
ärrliknande reaktion med astrocyter.
Utbredningsmönstret var därtill så pass
osannolikt att jag till att börja med inte
vågade tro att detta var sjukdomen jag
sökte.
Den förmodade skadan i hjärnbarken
drabbade ju huvudsakligen de tre yttre av
barkens sex lager, men inte eller långt
mindre de tre djupa! Detta skulle betyda
att nervcellernas vertikala mikrokretsar
kunde bli kvar i sina djupare delar trots
att de ”toppats” i de ytligare lagren.
Även topografiskt var utbredningen
märklig. Storsnitten från alla olika delar
av hjärnorna visade att dessa vaga förändringar huvudsakligen fanns i pannloberna, men även i främre basala ganglierna och tinninglobens främsta del.
Detta mönster hade jag tidigare inte

stött på. Men det uppträdde konsekvent och skadan resulterade ibland i
makroskopiskt svår skrumpning av just
dessa delar, vilket väsentligt skingrade
tvivlen.
Detta var uppenbarligen en progressiv degenerativ frontotemporal
demenssjukdom. Vidgning av frontala
vindelfåror och ventriklar ger i
många, men inte alla, fall en klinisk
diagnostisk hjälp vid datortomografi
av hjärnan.

Nya metoder bekräftade
och expanderade fynden
1970-talet såg en betydelsefull
metodikutveckling inom vävnadstekniken. En av de första nya metoderna
markerade immunologiskt specifikt
astrocyterna, en gliasort som reagerar
på en skada med ärrbildning. De har i
dagens forskning tagit steget upp
från enkla ärrbildande stödceller till
ytterst kapabla och betydelsefulla serviceceller till neuronen. Mer om detta
senare.
Den nya metoden visade nu klart
en astrocytär reaktion bara i de ytliga
tre lagren, vilket bekräftade tidigare
iakttagelser både vad gäller art och
lokal för förändringarna! Detta syntes
vara en reaktion eller ärrbildning
utlöst av förlusten av små nervceller,
och i första hand av deras
toppantenner.
Redan tidigt kunde man ana att det
rörde sig om en förut inte beskriven
sjukdom, men vi publicerade fynden
försiktigt i början och mitten av 1970talet då vi myntade begreppet frontotemporal demens, förkortat FTD.
Vi kunde visa en god korrespondens mellan patologi, symtom och
minskat blodflöde i de förändrade
hjärndelarna. Minskningen av flödet
var inte orsaken, men kom sig av att
de degenererade delarna av hjärnbarken inte längre var lika aktiva och
därför inte konsumerade syre i samma
utsträckning som normalt.

David Ingvar och Jarl Risberg
utvecklade och finslipade flödesmetoderna. Detta gav ett mönster
som avvek från det vid Alzheimers
sjukdom och underlättade
differentialdiagnostiken. Därtill fann
vi en association till ALS, något som
senare verifierats.

under 1970-talet, belönades 1995 med
Ingvarpriset och 1999 med det amerikanska The Potamkin Price.
I den fortsatta forskningen har det
sedan upptäckts flera varianter av
denna sjukdom, varav en del sannolikt
bara är uttryck för en initialt speciell
lokalisation av förändringarna.

Ut i världen med
den nya kunskapen

Finns svaret
hos astrocyterna?

Vi ordnade på Grand hotell i Lund en
satellitkonferens till den stora världskongressen i neuropatologi i Stockholm 1986 då bland annat fransmän,
engelsmän och japaner gav oss stöd
med liknande kliniska erfarenheter.
Vi arrangerade därefter ytterligare
tre internationella konferenser på
detta tema i Lund, varefter denna
verksamhet togs över av olika kliniker
ute i världen. De hålls numera vartannat år på ett nytt ställe.
Man bildade även en internationell
förening för frontotemporal demens
som Lars Gustafson och jag var med
och grundade.
Det har varit en speciell känsla att
sitta på dessa konferenser och notera
utvecklingen, samt tänka på hur det
hela startade. Men nu tillbaka till
1980-talet!
Ytterligare nya metodiker bekräftade tidigare fynd och mejslade ut
den patologiska bilden. De visade att
synapserna försvann eller minskade
drastiskt i antal i de ytliga tre barklagren, men inte, eller mindre i de tre
djupa. Detta verifierade sålunda med
ytterligare en parameter det tidigare
funna mönstret för sjukdomens härjningar i barkens olika lager.
En kinesisk doktorand disputerade
1995 på den första avhandlingen om
pannlobsdemens , eller
frontotemporal lobär demens (FTLD)
som den även kom att kallas senare.
Själva identifieringen av sjukdomens grundläggande patologiska förändringar i hjärnan, först publicerade

Av särskilt intresse är de senaste årens
fynd som gäller de ovan nämnda
astrocyterna.
Evolutionen har försett människan
med ett nätverk av kommunicerande
astrocyter. Det omspänner hela
hjärnan och servar nervcellerna och
dessas kontaktpunkter och är vitala
för nervcellernas funktion och överlevnad.
Råttor och möss har inte fått del av
denna evolution, vilket kan diskvalificera dem som modelldjur för forskning på området. (De kan dock om
man så önskar göras smartare genom
transplantation av humana astrocyter!).
Ska den primära orsaken till neurodegenerativa sjukdomar som frontotemporal demens, Alzheimers
sjukdom och flera andra sökas någonstans, så förefaller det mig nu kunna
vara i störningar hos dessa astrocyter i
stället för i nervcellerna!
Fylogenetiskt unga strukturer som
detta astrocytnät har större benägenhet än äldre mer etablerade strukturer att drabbas av funktionsstörningar
eller sjukdomar.
Det finns nyliga indikationer på att
astrocyterna genom cytokiner från
microglian transformeras till former
som skadar neuronen. Kanske är både
Alzheimers sjukdom och pannlobsdemens liksom flera andra neurodegenerativa sjukdomar inte primärt
neuronala men astrocytära sjukdomar,
vilket i andra hand leder till degeneration av nervcellerna?
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ARKE- HAR REDE SOM VEM DÅ DÅ?
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hästen Pegasos
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MÄSChimaira, ett
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monster med
lejonhuvud och
ormsvans. Vad
hette han?
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Universalmedel.
Hjälper mot alla slags
krämpor. Ytterst personligt om man försöker
tyda uppslagsbokens
exempel: Kaffegök!
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Kryss nr 4 - 2017

DÅ SÅ
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Här kommer ett nytt kryss för nyttig hjärngymnastik!
t Även om vi inte kan nämna alla
namn i tidningen så är det jätteroligt att öppna era brev och se
vilka som är de flinkaste
korsordsknäckarna!
Så fortsätt att skicka in rätta svar.
Här är de tio först öppnade rätta
lösningarna för kryss nr 3.
<<< Rätt lösning kryss nr 3 - 2017

• Bengt Ehrenberg,
Karlskrona.
• Marianne Ehinger, Lund.
• Jan Åke Zell, Halmstad.
• David Bergqvist,
Sollentuna.
• Ture Kassman, Arvika.

• Ulf Hansson, Uppsala.
• Henrik Hultin, Onsala.
• Rutger Larsson,
Linköping.
• Jan Spjuth, Karlskrona.
• Torbjörn Rosenqvist,
Uppsala.

t Skicka din lösning till Josef Milerad, Reflektorstigen 1,
181 55 Lidingö senast 15 januari 2018.

