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E
tt stort tack till Margareta
Linder som tillsammans
med sina kollegor ordnat
vårmötet i Falun. 200 med-
lemmar hade samlats och

uttryckte liksom jag att programmet
såväl socialt som vetenskapligt var av
utmärkt kvalitet. 
För mig som startade min läkar-

bana som AT-läkare i Falun var mötet
med tidigare kollegor av stort värde.
Trots att jag bodde i Falun nära två år
hann jag då inte besöka Falu Koppar -
gruva. Promenaden ned i gruvan gav
ett starkt intryck och att gruvan spelat
en stor roll för Sverige som industri -
nation förmedlades av vår utmärkta
guide. 
Av de vetenskapliga föredragen

gjorde professor Michail Tonkonogis
om styrketräning störst intryck på mig
som kardiolog. Måttlig styrketräning
30 minuter per vecka förbättrar
diabetes läget och minskar risken för
osteoporos. Dessutom minskar risken
för demensutveckling. Det räcker
alltså inte med promenader utan
dessa bör kompletteras med styrketrä-
ning. 
Estradören AnnaCari Jadling-

Ohlsson invigde oss i Selma Lagerlöfs
liv på ett underhållande sätt. Jag
kände inte till att Selma Lagerlöf skrev
merparten av sina böcker under tiden
hon bodde i Falun.
Styrelsen och jag hoppas att Visby-

mötet i höst 14-16 september ska
locka många medlemmar.
Programmet   har inriktning mot inter-
nationell medicin där många före-
dragshållare delar med sig av sina
erfarenheter och utbildningsutbyten
med andra länder. Vi tror också att
utflyktsprogrammen ska locka många.

Seniora Läkare har idag nästan
3.000 medlemmar. Min uppfattning är
att vår förening borde kunna locka
fler läkare som är nära eller har
uppnått pensionsåldern att gå med i
vår förening. 
Jag får ofta frågan om man måste

vara med i Läkarförbundet för att vara
medlem hos oss. Eftersom Seniora
Läkare är en intresseförening i Läkar-
förbundet måste man vara med där. 
Som pensionär betalar man en

avgift till Läkarförbundet på 876 kr
per år och får till exempel Läkartid-
ningen och kan hyra förbundets
semesterbostäder. 

Seniora läkares medlemsavgift är
250 kr per år vilken inkluderar vår
tidning Seniora Läkare  som kommer
ut fyra gånger per år.
De läkare som fortsätter att arbeta

bör ha fullt medlemskap i Läkarför-
bundet tycker jag, dessutom i en
yrkes- och lokalförening. De får då
tillgång till allt stöd och juridisk råd-
givning. Väljer man att fortsätta
arbeta bara i begränsad omfattning
och att vara pensionärsmedlem kan
man behöva en egen yrkesförsäkring.
I detta nummer av Seniora Läkare

tas en viktig fråga upp, vaccinationer
för äldre. Vaccinationer är lika viktiga
eller t.o.m. viktigare för äldre än för
barn och ungdomar. 
Seniora Läkare har intervjuat Lars

Lindqvist, senior professor och till
nyligen överläkare på Infektionsklini-
ken Karolinska Universitetssjukhuset,
samt Ann-Christine Sjöblom distrikts-
läkare med lång vaccinationserfaren-
het från primärvård, BVC, resemedicin

och smittskydd. Ta del av deras syn-
punkter. Det finns anledning för
styrelsen   att arbeta för ett jämlikt vac-
cinationsprogram för äldre i Sverige.
Styrelsen arbetar vidare på att öka

kommunikationen med
medlemmarna   genom att utveckla vår
hemsida. Vi har därför engagerat en
kunnig konsult. Läkarförbundet för-
bättrar sin webbplattform, vilket
underlättar vår förnyelse.
Kontakten med nationella

pensionär sorganisationerna SPF
Seniorerna och SKPF (Kommunals
pensionärs förening) pågår och vi
hoppas att vi gemensamt får in en
debattartikel som förordar att staten
tar ansvar för en nationell väntelista
där väntetider och kvalitet redovisas
vid landets olika sjukvårdsinrätt-
ningar. Hoppas vi får igång debatten
kring denna fråga inför valet.
Beträffande långbänken receptför-

skrivning för seniora läkare har frågan
inte kommit längre. Om Läkarförbun-
dets nya medlemsregister ger möjlig-
het att debitera en avgift så kan vi
erbjuda en sådan tjänst via alfa-e-
recept. Kostnaden för denna kan bli
för hög för många. Vi får hoppas att
staten via en webb-tjänst ger oss
seniorer och fritidsförskrivare en
sådan möjlighet utan kostnad.
Jag sitter och skriver denna ledare i

sommarvarmt Gävle och hoppas
sommaren för våra medlemmar
kommer att bli
innehållsrik. Vi ses
snart i Visby och till
våren i Gävle.
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Seniora Läkares redaktionskommitté

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

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

www.slf.se/senior eller genom att kontakta 
sekreteraren Peter Larsson 
på hans e-mailadress:
larsson.876015@outlook.com  
Som senior och pensionerad läkare har du 

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

verksamhet, vill ha reducerad medlems avgift i 

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

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

länge du är medlem i Läkarförbundet.

Torsten
Mossberg

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

Marianne
Ors

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

Josef
Milerad

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

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

t Tidningen Seniora Läkare ges ut av
Seniora Läkare, intresseförening i Sveriges 
läkarförbund. Tidningen kommer ut med fyra
nummer om året. 
Återstående utgivningsdagar:
Nr 3: 16-18 okt. Manusstopp 1 okt.
Nr 4: 18-20 dec. Manusstopp 3 dec.

A
tt hejda miljöförstöring
och klimatpåverkan är
en global utmaning utan
nationsgränser. De plast-
påsar vi kastar i Sverige

kan hamna i världshaven och de
enorma luftföroreningarna från
koleldning i Indien och Kina (cirka 32
procent av världens totala utsläpp)
kan smälta isen i Arktis.  
Att utsläppen fortfarande ökar

beror främst på att levnadsstandard
och hälsa för den majoritet av jordens
befolkning som bor i utvecklings -
länderna glädjande nog har blivit så
mycket bättre. 
Den nya medelklassen vill precis

som vi ha rinnande vatten, elektricitet,
kommunikationer, datorer och allt
annat som kräver mycket energi. 

När rika länder satsar på förnyelse-
bart kommer energin i utvecklingslän-
derna främst från den billigaste och
smutsigaste energikällan – kol.
Vad kan vi seniorer göra för att

vända denna trend?  Ganska mycket
om vi samverkar och tänker globalt. Vi
behöver tillsammans med Läkarför-
bundets övriga medlemmar och andra
inflytelserika grupper skapa en
opinion för konkreta insatser som
verkligen kan hjälpa majoriteten av
jordens befolkning  att minska utsläpp
och bromsa miljöförstöring. 

De krav på inhemska förbud och
begränsningar som just nu dominerar
svensk miljödebatt har säkert ett
symbo lvärde men om de räddar livet
på en enda hotad isbjörn är mer
osäkert. Sverige, ett av världens
främsta industri och forskningsnatio-
ner skulle till exempel kunna satsa den
miljard som idag subventionerar
elcyklar för välbärgade innerstadsbor,
på energi och livsmedelsforskning. Det
skulle kanske göra det möjligt för
miljoner människor i tredje världen att
klara sin levnadsstandard med ren och
billig energi och en livsmedelsproduk-
tion som inte ödelägger jordens
resurser

redaktören har ordet

Vad kan vi seniora läkare 
göra mot världens klimathot?

Anders Dahlqvist, ordförande i föreningen Seniora Läkare

ledare

Sverige behöver ett jämlikt
vaccinationsprogram för äldre

Redigering: Christer Bark



200glada och förvän-
tansfulla seniora
läkare hade tagit

sig till Falun i härlig försommarvärme
till ett himmelskt fint och välarrange-
rat vårmöte som innehöll inte bara en
rejäl dos kultur bland annat med
besök i underjorden, världsarvet Falu
gruva, och besök av en livs levande
Selma Lagerlöf utan också högt -
stående föreläsningar med utgångs-

punkt från Högskolan Dalarnas i
Falun hälsoprofil.
Fredagen innehöll en spännande

guidad tur i den kyliga gruvan,
pampig dalafärgad invigning med
näverlursspel, hela arrangörsgruppen
i bygdedräkter och en härlig buffé-
middag efter väl förrättat värv – dvs.
en rätt konditionskrävande
promenad i underjorden.

föreningsnytt

4 Seniora Läkare | 2 2018

Vårmötet 
bjöd på allt 
mellan himmel
och underjord!

Text: Torsten Mossberg och Marianne Ors
Foton: Elisabeth Widell, Jan Svedmyr och Torsten Mossberg

Fortsättning nästa uppslag >>>

Vårmötet inleddes med välkomstbuffé och invigdes pampigt med näverlursspel.



7Seniora Läkare | 2 2018

Lördagen inleddes av att vår ord -
förande Anders Dahlqvist som hälsade
oss alla välkomna och passade på att
ge de närvarande medlemmarna
information om vad föreningens
styrelse just nu har på agendan, bland
annat  ett samarbete med de stora
pensionärs organisationerna SPF Senio-
rerna och SPKF (Kommunals
pensionärs förening) om att argumen-
tera för en nationell väntelista som vi
tror kan öka kvaliteten och tillgänglig-
heten för de äldre, de största vårdkon-
sumenterna. Styrelsen arbetar även
med att försöka få ändring på att de
billiga läkemedelskopior vi erbjuds på
apoteken inte sällan saknar försäk-
ring.

Tunga vikter ger 
lättare ålderdom

Professor Michail Tonkonogi inledde
den vetenskapliga delen av dagen
medryckande om träning för äldre.
Vem är frisk? 
”Frisk är den som förmår älska och

arbeta” menade Sigmund Freud. Vid
65–70-årsåldern är cirka 60 procent av
oss kroniskt sjuka. Måste det vara så? 
Nej, menade Michail. Mycket av

den kroniska sjukdomen beror på
muskel styrkeförlust. Det går att träna
upp sig. En vältränad 80-åring kan
vara starkare än en otränad 20-åring
trots att en 80-åring förlorat cirka 40
procent av sin muskelmassa och styr-
ningen av musklerna, de motoriska
neuronen.
”There are no non-responders”,

alla kan träna upp sig. Minskad risk
för utveckling av det metabola syn-
dromet, bättre kardiovaskulärt status,
minskad osteoporos och förbättrad
kognitiv funktion. Men det räcker inte
med den vanliga promenaden det ska
vara belastning, helst tung. Styrketrä-

ning ger ett förbättrat associativt
minne medan konditionsträning ett
bättre operativt minne.

Så 1177:s rekommendationer om en
pulshöjande promenad räcker inte- ta
fram de tunga hantlarna och skaffa

föreningsnytt | Vårmötet i Falun
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dig en PT(personlig tränare) så får du
en lättare ålderdom.

Dysfunktionell andning
Carina Hagman, sjukgymnast på Falu
lasarett, berättade om dysfunktionell
andning – ett andningsmönster som
är rubbat utan att det finns någon
primär diagnos, någon sjukdom
bakom. Den dysfunktionella and-
ningen förekommer hos cirka 10
procent av vuxna, mest hos kvinnor
och kan vara mycket mer besvärlig och
plågsam än astma.
Carina har själv lovat skriva en

sammanf attning av sitt spännande
föredrag som kommer att införas i
nästa nummer av Seniora Läkare.

En lömsk 
gammal bakterie 
Anders Lindblom, infektions- och
smittskyddsläkare i Falun föreläste,
efter föreningens årsmöte, engagerat
om Rickettsia, en
fylogenetiskt
mycket gammal
mikroorganism
som växer intra-
cellulärt och är
beroende av
värdens cellmaterial
för sin överlevnad eftersom den
tappat mycket genetiskt material
under utvecklingen. 
Rickettsia har fått namn efter sin

upptäckare, Howard Taylor Ricketts
(1871-1910) som studerade Rocky
Mountain spotted fever i Montana.
Han dog själv av tyfus efter att ha
studerat sjukdomen i Mexico City. 
Rickettsia sprids via vektorer. Den

franske läkaren och bakteriologen
Charles Nicolle tilldelades Nobelpriset
år 1928 för sin upptäckt att tyfus eller
fläckfeber överförs till människan via
klädlöss. Lössen sprider saliv eller
faeces som vi människor sedan kliar in.
Även fästingar bidrar till att sprida

Rickettsia via sin saliv. 
Rickettsia är ett artrikt släkte som

finns i stora delar av världen. I Sverige
har vi Rickettsia Helvetica, som
namnet säger med ursprung i
Schweiz, som sprids via fästingar, och
Rickettsia Felis som upptäcktes år 1990
i kattloppor i USA. 
Rickettsia invaderar endotelceller i

små blodkärl och orsakar en vaskulit.
Många gånger kan man på platsen för
bettet av en fästing se en blåröd
rodnad eller ett sår som är belagd
med en svart krusta – en sk ”eschar”
eller  ”tache noir” . En eschar uppstår
på grund av en lokal vaskulit på
platsen för bettet. Escharer läker i
regel utan ärrbildning på ett par
veckor. Inkubationstiden är 6-10
dagar. Klassiska symtom är feber och
utslag av typen rash eller maculopa-
pulöst exanthem, dessutom huvud-
värk, fotofobi, magtarmsymtom,
muskel- och ledvärk. Allvarliga till-
stånd som meningit och perimyokar-
dit finns beskrivna. Diagnostiken sker
med hjälp av indirekt mikro- immuno-
fluorescens. Antikroppar är detekter-
bara 7-15 dagar efter symtomdebut.
Patienten blir snabbt förbättrad på
behandling med doxycyklin. 

Dödliga ormbett
Robin Östberg (bilden) tog oss med
på en resa till Afrika
söder om Sahara
och de många
giftormarnas
land. Robin,
tidigare zoolog,
nu läkare menade
att bett av giftiga
ormar är ett i stort sett bortglömt tro-
pikmedicinskt problem. 
1,8–2,5 miljoner människor i väst-

världen blir ormbitna varje år, över 
90 000       avlider av betten. De fattiga
från jordbruksbygderna och deras
barn är mest utsatta. 

Gifterna kan vara neurotoxiner
(som orsakar paralyser), hemotoxiner
(koagulopatier, blödningar),
cytotoxiner   (mjukdelsnekroser) eller
myotoxiner (muskelsönderfall, endo-
telskador). 
I Afrika saluförs en mängd preparat

som är i stort sett verkningslösa. Den
enda och riktiga behandlingen är
serum. Giftet extraheras manuellt från
ormar. Det krävs 700-1400 ”mjölk-
ningar” av ormar för att få ihop till en
ampull gift som sedan injiceras i en
häst som bildar antikropparna. 
En torr beredning av immunoglo-

bulin (IgG) framställs som kan förvaras
och vid behov lösas med NaCl för
injektion av den bitne. 
En oerhört dyr vara, hästen avlivas

efter att man tagit hand om anti -
kropparna. Därför finns det fler
ampuller i Europa än i hela Afrika. 
Man eftersträvar polyvalenta

beredningar med antikroppar som
kan motverka flera ormarters gift.
Söder om Sahara sker 31.500 ormbett
och 7.500 dödsfall efter bett per år.
Varje år görs 6.000–15.000
amputationer   av den förgiftade
lemmen. Dessa hade kunnat undvikas
om serum funnits. Svårigheterna att
nå de ormbitna med adekvat behand-
ling i Afrika är många. Bl.a. korrup-
tion, lagrings- och distributions -
problem, svårigheter att ordna finan-
siering, dyrt med hästar för immuno -
globulintillverkning, otillräcklig
forskning och bristfällig praxis.
Hur gör vi då med våra giftiga

hugg ormars bett i sommar? Ge inte
kortison  – kortison har ingen doku-
menterad effekt. Ge inte heller
adrenalin   om det inte föreligger en
klar anafylaxi. Transportera patienten
till sjukhus för övervakning. Serum ges
där endast vid klara symtom som
kallsvett   och chock.

LÖRDAG

Hög belastning har visat sig vara bra även vid hög ålder.

Fortsättning nästa uppslag >>>
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Har alla svenska 
skidåkare astma?

Per ”Pliggen” Andersson, 
skidlandslagets läkare berättade om

de enorma krav som
ställs på
andnings -
vägarna för
en skidå-
kare som
åker i stark
kyla för full
kapacitet. En

ventilation på
över 200 liter/minut

krävs. Besvär från övre luftvägarna är
den största utmaningen för skidå-
karna. Nästan alla får slembildning
och hosta utan att ha någon positiv
spirometri. 
Ska de behandlas? Med vanlig

astma  behandling kan de bli symtom -
fria och infektionsperioder kortas
avsevärt. Det är viktigt med noggrann
anamnes. Kommer andningsbesvären
efter träning, förekommer hosta,
slembildning, upprepade infektioner?
Finns säsongvariationer, är besvären
väderb  roende, värre vid kyla, hög
höjd? Finns allergier?  Många får
verklig behandlingskrävande astma
under perioden oktober-mars.
Det måste finnas medicinska skäl,

en korrekt diagnos för behandling.
Ofta är det mycket svåra avvägningar.
Det framkom att mAn kan resonera
olika i olika länder. De svenska skid -
åkarna har ibland utryckt att de vill ha
”norska förkylningar” som går över på
två dagar i stället för svenska
infektione  r som tar en vecka att bli av
med. Astmamedicinering preventivt
har föreslagits, men man utsätter inte
aktiva idrottsmän för experimentell
behandling. ”Pliggen” skildrade
seriöst och med inlevelse de svåra
etiska överväganden han har att göra
som skidlandslagets läkare.

Dopingmetoder
genom tiderna
Som chefläkare i Sveriges Olympiska
Kommitté under
åren 1996-2012
har Bo
Berglund
(bilden) den
rätta aukto-
riteten att
tala om
doping. Därtill
själv olympier
1972. Mellan olym-
piaderna har Bo verkat som kardiolog
på KS där han startade landets första
MAVA. 
Kampen mot doping började på

1960-talet efter en tragisk olycka då
en cyklist avled i en cirkulationskollaps
i värmen efter att ha tagit amfetamin
under sommar-OS i ROM 1960. 
Olyckan satte fokus på riskerna

med droger i idrottssammanhang. Bo
gav oss en exposé över olika doping-
metoder under åren. 
Respekten för den enskilda idrotta-

rens liv och hälsa kunde åsidosättas
för att uppnå nationell ära och glans.
Ett förskräckande exempel är när man
i Östtyskland på 1970-talet behand-
lade unga idrottsflickor med höga
doser av anabola steroider, vilket blev
känt när Stasiarkiven avslöjades av
Brigitte Berendonk 1991 i boken
Doping Dokumenten. 
På 70-talet gjorde bloddoping sin

debut i form av infusioner med andras
eller eget blod. Studien ”Response to
Excercise after Blood infusion” gjord
1972 visade våldsamma effekter av
blodinfusion. Efter 3 enheter blod
(1200 ml) åker man skidor betydligt
snabbare och tre veckor senare finns
hälften av effekten kvar. 
OS i Los Angeles 1984 var ”Tainted

with Blood”. Trots Regelbokens
”Doping is forbidden!” räckte
doktorernas   ord inte alls till. Blod -

dopingen har, skulle man kunna säga,
blivit mera sofistikerad med EPO-
doping, erytropoetin-inducerat ökat
Hb. 
Vid de olympiska vinterspelen i Salt

Lake City 2002 hade ett hundratal
idrottare manipulerat sitt Hb-värde
med EPO. Idag är träning på hög höjd
ett populärt sätt att öka sitt Hb. Men
när Hb stiger, ökar även plasma -
volymen, varför Hb sjunker! Idag
arbetar WADA, World Anti-Doping
Agency, mot doping som nu definieras
som ett ämne som har potential att
påverka idrottsmannens hälsa eller
”Violates the Spirits of the Sport”.

Selma Lagerlöf i Falun
Så fick vi besök av
Selma Lagerlöf,
gestaltad av
Annacari
Jadling-
Ohlsson
från
Dalarnas
museum.
Selma bodde i
Falun under 12
mycket produktiva år. Hon växte upp
på Mårbacka, då en mindre pretentiös
faluröd gård än den gård vi ser idag. 
Annacari berättade om den förlam-

ning som drabbade Selma som
treåring, sannolikt polio, och hur hon
fick tillbaka förmågan att gå vid ett
besök i Strömstad för att se en upp-
stoppad paradisfågel ombord på ett
skepp i hamnen. Allt berättat av Selma
själv som en saga. Selmas hälta har dis-
kuterats mycket under åren, var den
ett resultat av polio eller hade hon
dessutom en medfödd höftskada? 
Efter att fadern avlidit, familjens

pengar var slut och Mårbacka sålts stu-
derade Selma till lärare på lärarinne -
seminarium i Stockholm och fick sedan
arbete i Landskrona. Efter att 1891 ha
vunnit tidningen Iduns första pris för

föreningsnytt | Vårmötet i Falun
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romanen Gösta Bergling, 500
kronor samt ett stipendium, kunde
Selma lämna läraryrket och ägna
sig åt att vara författare på heltid. 
Selmas syster Gerda hade gift

sig med John Ahlgren en hög
tjänsteman vid Falu gruva och
lockade Selma att bosätta sig i
Falun, först på Gastarvet, en som-
marbostad för gruvarbetare och så
småningom, 1897 i december mer
permanent. 
Selma kunde successivt ”byta

upp” sig från arbetarbostaden.
1902 flyttade hon till en åttarums-
lägenhet i det ståndsmässiga huset
mitt i Falun ritat av Ferdinand
Boberg där hon bodde till 1907.
Nobelpriset 1909 gjorde att hon
kunde köpa tillbaka Mårbacka och
bekosta en ombyggnad av gården
efter ritningar av Isac Gustaf
Clason.
Vi fick även höra Annacari

berätta om Selmas båda nära kvinn-
liga vänner, Sophie Elkan och
Valborg Olander som båda betydde
mycket för Selma personligen och
för hennes författarskap. Sophie
hjälpte Selma att trivas i de fina
salongerna och tipsade Selma om
den spännande historien om de 37
personer som utvandrade till Jerusa-
lem från Nås, händelsen som Selma
klädde i romanform, Jerusalem. 
Valborg Olander kämpade för

kvinnors rösträtt och reste runt i
Sverige med Selma för att hämta
inspiration och fungerade ofta
som sekreterare.
1914 fick Selma Lagerlöf som

första kvinna en stol i Svenska
Akademien. Uppenbarligen en
inte särskilt effektiv församling
”Om det inte var så många gamla
gubbar så man fick något gjort” sa
Selma. Först 30 år senare kom
ytterligare en kvinna in, Elin
Wägner.

16 mars 1940 avled Selma
Lagerlöf i Elkan-rummet på
Mårbacka, just där hon bett att få
dö. Falutiden blev mycket produk-
tiv för Selma Lagerlöf. Här skrev
hon bl.a. Nils Holgersson, Jerusa-
lem 1 och 2, Körkarlen, Herr Arnes
penningar och En herrgårds sägen.
Dagen avslutades med en

magnifik middag med dans i Dala-
salen på det gamla faluregemen-
tet. Underhållningen av Petter
Carlsson var osannolikt   rolig. Full-
matade med kunskap och kultur
promenerade vi till hotellen i den
varma försommarnatten för en
natts skön vila före den stora Dala-
kulturdagen på söndagen.

Sedan den stora nationalismen
inträdde i slutet av 1800-talet har
Dalarna ofta betraktats som den
svenska folkliga kulturens förnäm -
ligaste uttryck. Dalarna har också
varit hem för många av våra stora
kulturpersonligheter. 
Under söndagen bjöds utflykter

till Hildasholm nära Leksand, ett
sommarhem som Axel Munthe lät
uppföra till sin engelska hustru
Hilda Pellington Mellor, till Karl-
feldtsgården Sångs i Sjugare och
till Sundborn med Carl Larssons
gård och Stora Hyttnäs. Vi som
besökte Carl Larsson hann även
med att se Linnés bröllopsgård
utanför Falun, Svedens gård.
Många hade tidigare upplevt kul-
turgårdarna och föredrog att följa
med Nils Tryding och se delar av
hans fantastiska Mirosamling
utställd i Borlänge.
Vädret var härligt, umgänget

stimulerande och hela mötet
mycket lyckat. Ett imponerande
arrangemang av Falugruppen. 

Tack!

Seniora Läkare | 2 2018

SÖNDAG

Först mingel i det fria…

Samling vid Svedens gård  – Linnés bröllopsgård…

...sedan stundade festmiddag i Dalasalen.

…och besök på Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare.

Mingel och middag och
minnesvärda utflykter
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Jag sitter i ljuvlig grönska och
sommarvärme i Hjortnäs och
ser ut över Siljan. Tillsammans

med 200 läkarkollegor har vi nu
deltagit i Sveriges Seniora Läkares
vårmöte, i Falun. Lysande väl orga-
niserat av Margareta Linder,
nefrolog.

Välkomnande stod 10 läkare,
bland dem vår Barbro, i hembygds-
dräkt. En ståtlig dalmas blåste i
näverlur, fyra unga kvinnor sjöng,
alla log vi.
Ja, visst fick vi gå ner i gruvan,

men först när vi njutit av väl valda
föredrag, bland dem fysisk träning
för äldre, dysfunktionell andning,
astma, doping, fästingar och
rickettsiose  r. 
Lysande presenterades gruvan

och Selma Lagerlöf av Sven Olsson
respektive Annacari Jadling. 
Festmåltiden avhölls i Dalrege-

mentets storslagna manskapsmäss,
byggd 1908. För att undvika långa
tal skulle endast sonetter få recite-
ras. Lyckligtvis medverkade Carl
Snoilsky till slut med Gammalt
porslin ur min mun. 
I Karlfeldtgården följande dag

visade trädgårdsmästaren de
skönaste blomster och vad mer –
hon reciterade skalden så stilla och
vackert att jag grät. 
Vår väg ledde till bröllopsgåvan,

som Axel Munthe gav sin hustru
för ett sekel sedan. Han gav den
namnet Hildasholm. Mörkt och
överdådigt rikt smyckat. 
Margareta Linder – hälsa alla

Dina med-hjälpare – vilket härligt
möte!

föreningsnytt | Vårmötet i Falun | föreningsnytt | Visbymötet 14-16 september

Tack för Seniora Läkares falumöte!
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Nu är det dags att anmäla
sig till en förlängd sommar i
Visby den 14-16 september!
Anmälan ska vara  inne före
15 juli.

t I Seniora Läkares nummer 1/2018
som kom i mars finns ett detaljerat
program och praktiska råd inför
mötet i Visby. För de som kan är det
enklast att anmäla sig via nätet. Gå in
på www.slf.se/senior dvs. vår hemsida,
där du också finner eventuella
nyheter och ändringar inför Visby -
mötet. 
I samma nummer av Seniora Läkare

(1/2018) finns en anmälningsblankett
för den som inte vill använda nät -
anmälan. Om blanketten saknas kan
du skriva ut sidan från en nedladdad
tidning på vår hemsida.
Du hittar tidningen på:
www.slf.se/senior
Klicka på länken Medlemstidning till
vänster och klicka därefter på Seniora
Läkare så hittar du tidningsnumret.
Blanketten finns på sidan 25.
Programmet är oförändrat och

fokuserar på gotländska läkares
arbete utomlands och utländska
läkares erfarenheter på vägen efter
ankomsten till Sverige och till arbetet i
svensk sjukvård på Gotland. Allt detta
spetsat med kultur.

• Sista anmälningsdag är 15 juli.
• Förbokning av hotellrum upphör
helt den 22 juli. Boka snarast!
• Rabatterade rumspriser gäller 13 -17
september. Ange bokningsnummer
597 097 och koden Seniora Läkare. Ett
gott råd är att boka rum före den 14
juni speciellt vid planering av en

förlängd vistelse på Gotland. Hög -
säsong gäller fortfarande.
• Kontrollera färjeförbindelser och
långtidsparkering i Nynäshamn och
Oskarshamn om du inte vill ta med 
bilen till Visby. 
Boka på www.destinationgotland.se.
Ange kampanjkod ARRSL18.
• Kontrollera med SAS och BRA-flyg
om start av flygresan från andra
platser än Stockholm Bromma och
Arlanda på dina resdagar.

• Guidad stadsvandring tar 1,5 timme
och startar kl. 09.30 och slutar kl.11.00
• 1361, året då Gotland blev danskt
tar fyra timmar och startar kl. 09.00
och slutar kl.13.00.
• Fårö med besök på Bergmancenter
startar tidigt för att deltagare ska
kunna hinna med kvällsbåten från
Visby och sena flyg. Start kl. 08.00 och
hemkomst cirka kl. 16.15. Obs! räkna
med försening på upp till en timme
pga. eventuella köer vid färjan i
Fårösund.
t Gruppen till Fårö tar maximalt 50
personer. Vid stor efterfrågan kan en
extra grupp arrangeras. Anmäl i tid så

att kostnaden även i extra gruppen
förblir 1 320 kronor.

• Visby – Nynäshamn kl. 07.15, 
kl. 16.00 och kl. 19.20. Kontrollera
priser och tider för flygbussar från
färje läget till Cityterminalen och pen-
deltåg till Sthlm.
• Visby – Oskarshamn kl. 12.00 och kl.
16.20.

• Visby – Bromma kl. 11.35,  kl. 13.35,
kl. 14.20, kl.16.25 och kl.18.00 med
anslutnings flyg därifrån till andra
BRA-orter.
• Visby – Malmö kl. 15.10 och kl.
18.00. Flyger via Bromma
• Visby – Göteborg kl. 18.30 – via
Bromma.
t För bokning: Ring 0771–440010.
Ange seniora Läkare för 10 procents
rabatt.
t Flyg med SAS från och till  Arlanda
har inga speciella rabatter för Seniora
Läkare. Observera att tidtabeller
ändras kontinuerligt. Ovan angivna
gällde 2018-06-03.

Välkomna till
sensommarmötet i Visby!

Dags att anmäla sig till Visby

NÅGRA PRAKTISKA RÅD

PRAKTISKT OM UTFLYKTERNA

BÅTTIDER SÖNDAG  – 16 SEPTEMBER

FLYGTIDER MED BRA – 16 SEPTEMBER

Min far, Sven Sjöberg, var chef
för Stora Kopparbergs
Bergslags AB:s gruvor under

åren 1963 – 1976. Detta innebar bl.a.
att han och familjen skulle bo i Berg-
hauptmansgården (huset till höger
om Gruvmuséet) precis vid kanten av
Stora Stöten i Falu gruva, för det
hade nämligen chefen för gruvan
gjort sedan 1600-talet. 
En vacker försommarsöndag 1967

bestämde sig pappa för att visa
gruvan för den nytillträdde disponen-
ten Erik Sundblad och den nybakade
studenten Eva. 
Varken jag eller min mamma hade

tidigare varit nere i en gruva, trots att
pappa tidigare hade varit platschef
för flera stycken och vi då alltid hade
bott i närheten av hans arbetsplatser.

Det kan nog ha berott på ett
gammalt skrock som gruvgubbarna
trodde på, nämligen att det i varje
gruva fanns en ”gruvfru” som inte
alls tyckte om konkurrens från andra
fruntimmer och som kunde ställa till
med rackartyg om hon blev sur. 
Men nu fick jag i alla fall följa med,

och jag tyckte ju att det var ganska
fantastiskt med dessa smala schakt,
stora salar i berget och väggen med
alla de kungliga autograferna. Pappa
hade tidigare också visat gruvan för
både ”gamle kungen” Gustav VI
Adolf och senare hans sonson, dåva-
rande kronprinsen Karl Gustaf. 
Lite affärssinnad har jag väl alltid

varit, så när vi kom upp igen sa jag
”Men det här skulle ni ju kunna visa
för turister Det skulle bolaget kunna

tjäna mycket pengar på”. Vid ordet
”pengar” lystrade båda herrarna, det
var något de förstod sig på. Och
några år senare blev det faktiskt så. 
Nu finns det ju flera ”turistgruvor” i

Sverige, men jag vågar påstå att vi var
först i Falun. Sista salvan i Falu gruva
smällde 1992 efter över 1000 år av drift.
Jag har kvar en medalj som pappa fick
gjord av den sista kopparn som bröts ur
gruvan som ett minne av detta. 
Numera är det alltså mest turis-

terna som bidrar till ekonomin, men
det gör ju att gruvan fortfarande
lever! Så gruvfrun
kanske inte är så
missnöjd.

Eva Svanborg 
(née Sjöberg)

Leo Hassler, Luleå 

Så blev Falu gruva Sveriges första turistgruva
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S
verige har varit ett före-
gångsland när det gäller
vaccinationer och folkhälsa.
Barnvaccinationsprogram-
met som infördes redan på
1940 talet har visat sig
vara lika framgångsrikt
som framsynt. Genom
att erbjuda kostnads-
fria vaccinationer i
barnhälsovården och
skolhälsovården,
organisationer som
når alla barn, har man
klarat en hög vaccina-
tionstäckning även i
socialt och ekonomiskt
missgynnade grupper.  
Sverige har varit

ledande, men idag har
många länder kommit
ifatt och erbjuder
minst lika omfattande
barnvaccinationspro-
gram.  En grupp barnlä-
kare har nyligen i Läkar-
tidningen påtalat att det
svenska programmet har
stagnerat. Effektiva och
beprövade vacciner mot flera
sjukdomar som orsakar sjukhu-
sinläggningar hos små barn
finns inte med [1].
Behovet av ett effektivt och

livslångt skydd mot infektionssjuk-

domar är dock inte begränsat till barn.
Att vuxna och främst äldre har en god
immunitet är lika viktigt för individen
som för samhället. 

Enligt SBU-rapporten ”Vacciner till
barn – skyddseffekt och biverkningar”
har få förebyggande medicinska
insatser haft större betydelse för det
globala hälsoläget än vaccinationer
under barnaåren. Troligen har  vacci-
nationer av vuxna också en stor hälso-
potential.
I USA har stora läkarorganisationer

tillsammans  expertgruppen ACIP
(Advisory Committee on Immunization
Practices) och  CDC (Centers for
Disease Control and Prevention)  länge
förespråkat  omfattande vaccinations-
rekommendationer för vuxna. Den
senaste kom i februari 2018. Rekom-
mendationerna finns att läsa på CDC:s
hemsida [2] och med kommentarer i
den ansedda tidskriften Annals of
Internal Medicine [3]. 
Vaccinationsrekommendationerna

är uppdelade i fem ålderskohorter
från 19 år till >65 år och separat för
personer med och utan särskilda risk-
faktorer. 
De viktigaste råden till personer

utan riskfaktorer kan sammanfattas i
6 punkter.
1. Årlig vaccination mot influensa.
2. Boosterdos tetanus vart 10 år.
3.Mässling och vattkoppsvaccin till

alla som är ovaccinerade eller inte
säkert haft sjukdomen.
4. HPV-vaccin till män upp till 21 och
till kvinnor upp till 26 års ålder.
5. Herpes Zoster-vaccin till alla över
60-65 års ålder.
6. Pneumokock-vaccin till alla över 65
års ålder. 
USA:s  omfattande rekommenda-

tioner visar att ett livslångt vaccina-
tionsprogram är en prioriterad hälso-
fråga internationellt.  Hur detta sedan
ska implementeras och finansieras är
förstås mer komplicerat.  
I Sverige har vaccination av vuxna

fått stor uppmärksamhet i och med
vårens mässlingutbrott i Göteborg. En
skandinavisk expertkommitté har
rekommenderat  att vaccinationer
mot mässling och röda hund ska
erbjudas till alla medborgare, oavsett
ålder, som inte haft sjukdomarna eller
vaccinerat sig. Vaccinationerna ska
vara lättillgängliga och kostnadsfria
för den enskilde. 
Folkhälsomyndigheten har ställt sig

bakom slutsatserna, men med för -
behållet  att landstingen även fortsätt-
ningsvis ska bestämma vem som tar
kostnaderna för vuxen vaccinationer.
(4).

Josef Milerad

Ska Sverige
vaccinera 
äldre mera?

Fortsättning nästa uppslag >>>

medicin | Vaccinationer I USA finns ett omfattande
vaccinationsprogram för
vuxna och äldre.

Ska Sverige följa efter?
Seniora Läkare har talat med två 
av landets främsta experter.

n Sidorna 12-15
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t Sverige har ett relativt heltäckande
vaccinationsprogram för barn och
unga men vuxna erbjuds inte alls
samma skydd vilket inte minst ut -
brotten av mässling i Göteborg är en
påminnelse om. Behöver vi ett livs-
långt program?

Lars Lindqvist, senior professor och till
nyligen överläkare på Infektions -
kliniken Karolinska Universitetssjuk-
huset och medlem i expertrådet för
vaccinationer smittskydd Stockholm:

Inte bara mässlingsut-
brottet är ett

uttryck för att vi
behöver ett mera konti-
nuerligt och systematiskt
uppföljande vaccinations-
program även för vuxna, och inte
minst seniorer som har en ökad risk
att insjukna i svår sjukdom i flera av
våra vanliga infektioner i samhället. 
Det är enligt min erfarenhet vanligt

hos äldre som fått sin första dos av
pneumokockvaccin eller sina första
doser av TBE-vaccin att de missar upp-
följande doser. Det är också inte
ovanligt att influensavaccination av
äldre, vilket är mycket angeläget, ofta
blir en oplanerad händelse, d.v.s. inte
sker trots behov.

Ann-Christine Sjöblom:,
distriktsläkare med lång vaccinations-

erfarenhet från primärvård, BVC, rese-
medicin och smittskydd och medlem i
expertrådet för vaccinationer smitt-
skydd Stockholm:

Jag vill gärna kom-
mentera skyddet

mot mässling hos vuxna
mer ingående. Man
räknar med att majori-
teten av alla födda innan 1960 har
haft mässlingen och har livslång
immunitet. Personer födda 1960-
1981 kan ha osäker immunitet
då mässlingsviruset cirkule-
rade betydligt mindre i
samhället efter att
man påbörjade vac-
cinering. Dessutom råder mer osäker-
het för denna åldersgrupp då en del
inte haft sjukdomen alternativt endast
fått en dos av vaccinet vilket inte ger
ett livslångt skydd. Rekommendatio-
nen är därför att vaccinera sig med två
doser av MPR. De födda fr.o.m. 1982
har erhållit två doser MPR, huruvida
det behövs booster senare i livet blir
avhängigt huruvida man lyckas utrota
mässling (vilket varit målet från WHO)
eller ej. Folkhälsomyndigheten har
hittills inte kommit med rekommen-
dationer om behov av booster.

t Vilka ser ni som de tyngsta argu-
menten utifrån samhällsnyttan,
respektive nyttan för individen?  Och

hur ser ni på individnyttan i olika
åldersgrupper grovt uppdelat i
åldersgruppen 30-50 och över
60?

Lars Lindqvist :
Det är
givetvis

individnyttan
som tar plats

nummer ett.
Många friska

pensionärer   ser sig inte
som personer med ökad

risk för svår sjukdom även om
den kan var 10-faldigt ökad

även för en frisk pensionär jämfört
med en 40–50-åring.
Sedan är det så att individnyttan

ökar markant med stigande ålder.
Men om man missar att ha en syste-
matik i uppföljning av vacciner givna
tidigare i livet är det ofta lätt att missa
viktiga vaccindoser även när man blir
äldre!

Ann-Christine Sjöblom 
Att förlänga friska år
i livet med bra livs-

kvalitet för den enskilda
individen är viktigast. En
infektion innebär stor
stress för den åldrande människan där
alla organ kanske fungerar sämre på
grund av ålder och eventuella
kroniska sjukdomar.  
Samhällsekonomiska beräkningar

visat tydligt att gott immunskydd är
kostnadsbesparande genom att det-
minskar inläggningar på sjukhus. Det
gäller speciellt då de äldre ålders -

grupperna
som kvantitativt

kommer att öka.
För den enskilda indivi-

den är detta ytterst angeläget för att
undvika dygn på en akutmottagning i
brist på vårdplats och personal.
Då immunförsvaret åldras vet man

att vaccinationer har sämre effekt
redan efter 40 års ålder. Vaccin -
effekten blir sedan allt sämre ju äldre
man är. Dessutom blir individen allt
mer infektionskänslig med åren. En
god pensions/liv-försäkring är därför
att påbörja/ta booster medan immun-
försvaret fortfarande svarar bra på
vaccinerna för att få och upprätthålla
ett gott skydd.

t Ett livslångt vaccinationsprogram
hur skulle det se ut? Hur tillämpligt är
CDC:s program för Sverige?

Lars Lindvist:
Detta är en knepig
fråga såtillvida att

det inte är uttalat vem
som har ansvaret.  Det är
också stora skillnader över landet hur
olika landstingen i Sverige ser på
finansieringen. Ska vaccinationer som
rekommenderas finansieras helt av
landstinget/staten eller ska
pensionärer   stå för en del av kostna-
derna själva? Synen på detta varierar
väsentligt mellan olika landsting,
vilket i sig inte bara gäller senior vacci-
nation. 
För mig personligen känns det vikti-

gast med pneumokockvaccination till
pensionärer med uppföljande dos, i

synnerhet om tillhö-
rande annan medicinsk

risk finns förutom ålder,
samt vaccination mot bältros

och  årlig influensavaccination. 
Komplettering av grundvaccina-

tionsprogrammet mot stelkramp,
difteri, kikhosta är något som också
borde ingå och vore lätt att koppla till
dessa tre vacciner. 
CDC:s vuxenprogram är betydligt

mer omfattande än det vi skulle
tillämpa, men delar av det går ju att
efter modifikation översätta även till
Sverige. Det skulle då börja från 18 års
ålder eftersom Folkhälsomyndighe-
tens barn-och ungdomsvaccinations-
program gäller upp till 17 år.
De vacciner som då borde ingå är

som jag nämnt ovan uppföljande
vaccination   för pneumokocker till >65
år, kompletterande booster med dTp,
MPR och influensa. Tidigare täckte
högkostnadsskyddet HPV upp till 26 år
men nu är det bara <17 år.

Införandet av zostervaccination står
ju på Folkhälsomyndighetens lista och
kan ev. komma att ingå i en sådan sam-
manställning i framtiden. Regeringen
har sagt nej till införande av hepatit B-
vaccination, men flertalet, skulle nästa
tro alla, har ju redan infört det på
landstingsbasis. Sedan ingår ju hepatit
B även till vuxna invandrare som
kommer från mellan och högriskområ-
den liksom BCG till vuxna invandrare
som inte vaccinerats och som kommer
från riskområden för tbc.
CDC har ju också ett vuxenprogram

för riskgrupper och även det skulle
givetvis vara möjligt att sätta på pränt
även i Sverige om man ska göra
beskrivningen av vårt vuxenprogram
än mer fullständigt.

Ann-Christine Sjöblom:  
Jag har varit med i en arbets-
grupp som arbetat

med ett vaccinations -
program för friska vuxna
och separat för vuxna risk-
patienter ämnat för Stock-

holms region. Jag kan inte föregripa
gruppens arbete.  Vi inväntar just nu
att Folkhälsomyndigheten kanske
kommer med ett förslag till ett natio-
nellt program i höst.  Folkhälsan har
ett större mandat att ta beslut och
påverka än vi i arbetsgruppen. 
Om vi tittar på de nuvarande

rekommendationerna i Sverige så
rekommenderar Folkhälsomyndig -
heten boosterdos mot tetanus-difteri -
kikhosta vart 20:e år.  
Blivande föräldrar kan vid gravidi-

tet ta sin boosterdos lite i förtid, så
skyddar man sitt spädbarn som nyfött.
Detta gäller även blivande mor och far
-föräldrar. Immuniteten mot kikhosta
är cirka 7-8 år efter vaccination. Årlig
vaccination mot influensa och pneu-
mokocker till alla friska över 65 års
ålder, samt Herpes zoster vaccination
till alla över 65 år överensstämmer
med CDC:s rekommendationer för alla
friska vuxna och äldre. Mässling och
vattkoppsvaccination om ej immun
likaså  98 procent av alla 12-årigar har
dock immunitet mot vattkoppor i
Sverige). 
För riskgrupper med specifika sjuk-

domar råder andra rekommendatio-
ner.

Josef Milerad
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medicin | Vaccinationer 

Hur stor vaccinationsdos
behöver Sverige?

n Hur ser svenska experter på det livslånga vaccinationsprogrammet? 
Seniora Läkares redaktör, Josef Milerad, intervjuade två av landets främsta
vaccinationsexperter – Lars Lindqvist och Ann-Christine Sjöblom.
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resor

Resor med Seniora Läkare 2018-2019

Mallorca

New York

Berlin

Sicilien

30 september – 5 oktober 2018
Trädgårdsresa 
(Resan är fullbokad. För eventuella
återbud kontakta Favoritresor 08-660
18 00, info@favoritresor.se) 
t Resa med trädgårdsmästaren Lars
Krantz och Spanienexperten Cathe-
rine Urwitz. Vi besöker kulturskatter,
privata hem och trädgårdsanlägg-
ningar utanför Mallorcas allfarsvägar.
n Anmälan och information:
https://www.favoritresor.se/resor/trad-
gardsresor/mallorca-med-smak-och-
kansla/

5-9 november, 10-14 november 2018
Opera och kulturresa
t Våra ciceroner, författaren och
översättaren Peter Handberg och
radioproducenten och mångårige
Berlin bon Johan Andrén tar oss med
till utvalda platser och museer. 
På utflykt till Potsdam ser vi bl a

Nikolaikyrkan ritad av Berlins stora
arkitekt Karl Friedrich Schinkel och
Fredrik den Stores sommarresidens
Sanssouci. Johan tar oss med till sina
hemkvarter i Prenzlauer Berg, Berlins
pulserande konstnärskvarter. Vi får
också njuta av en operaföreställning
på ett av stadens tre operahus.
Enstaka platser kan finnas kvar.
n Information och anmälan: Ola
Olsson Mejtresor, tel. 0704- 220174,
info@mejtresor.se www.mejtresor.se

8-15 april 2019
Det historiska Sicilien
t Resan går till Sicilien där vi möter

öns kultur och historia präglad av
grekerna, romarna, bysantinarna,
araberna och normanderna. 
Vår ciceron är kulturrådet och Itali-

enkännaren Hans Lepp. Vi börjar i
Syrakusa, den gamla staden som grun-
dades av grekerna på 700 f.Kr. 
Vi bor två nätter i den gamla

staden som bland sina berömda inne-
vånare haft både helgonet Santa
Lucia och matematikern Arkimedes.
Härifrån gör vi en utflykt längs kusten
till Etnas sluttningar och staden
Taormina berömt bl a för sin grekiska
teater. 
Under två nätter bor vi i den gamla

klippstaden Agrigento på sydkusten.
Härifrån besöker vi Tempeldalen med
sina grekiska tempelruiner och
Donna fugata, släktgodset från
Tomaso di Lampedusas roman ”Leo-
parden”. Därefter tillbringar vi tre
nätter i Palermo varifrån hemresan
också sker. 
I staden besöker vi de normandiska

kyrkorna med sina guldmosaiker. Vi
gör en dagsutflykt till benediktin -
klostret Monreale och kuststaden
Cefalù med sin normandiska katedral.

Det blir besök på lantgård med vin-
provning. I Palermo ges möjlighet att
gå på en föreställning på det klassiska
operahuset Teatro Massimo.
n Anmälan och information:
Ola Olsson Mejtresor, 
tel. 0704- 220174, 
info@mejtresor.se www.mejtresor.se

2-7 maj (hemkomst 8 maj) 2019   
Kulturresa
t Med kunnig vägledning av New
York-guiden Catharina De Geer och
författaren och konstvetaren Carl

Tiberg får vi under sex dagar uppleva
världsmetropolen när parkerna står i
blom. 

Vi gör vandringar i Brooklyn med den
berömda Brooklynbron, Central Park
och längs stadens nya sevärdhet The
High Line, den tidigare högbanan som
nu är en 2,3 km lång slingrande park
fem meter upp i luften. 
Vi gör besök på några av stadens

berömda konstmuseer utifrån
aktuella utställningar. 
Från Battery Park tar vi båten ut till

Ellis Island och det stora emigrant-
centret som tog emot 12 miljoner
europeiska invandrare i början av
1900-talet. 
Det blir också ateljébesök hos

konstnären Mats Pehrson som varit
verksam i New York sedan 1980-talet
och andra spännande möten med
svenskar i staden. 
Vi bor på södra Manhattan i hjärtat

av Greenwich Village vid Washington
Square Park, en av stadens vackra
parker. Området är berömt för sina
jazzklubbar och små restauranger. 
Två av dagarna ges möjlighet att se

opera på klassiska Metropolitan -
operan, Francis Poulencs Karmelitersy-
strarna och Giuseppe Verdis Rigoletto.
n Information om preliminärt
program och anmälan: Ola Olsson på
Mejtresor, tel. 0704- 220174, 
info@mejtresor.se www.mejtresor.se

Bo i klippstad 
och upplev Etnas 
sluttningar

Bo i klippstad 
och upplev Etnas 
sluttningar

SICILIEN

Fortsättning nästa uppslag >>>
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24-29 september 2019
Tema: Kultur och Tidig historia 
med kulinariska utflykter
t En spännande och lärorik resa till
Frankrikes sydvästra hörn. Ny forsk-
ning kan berätta om hur Europa och
Sverige en gång befolkades. I
Dordogne i sydvästra Frankrike finns
över hundra förhistoriska platser från
paleolitisk tid. Som besökare ser vi
fantastiska världsarv och får ta del av
några av världens äldsta kända konst-
verk i otroliga grottkomplex. 
Vi inleder med två nätter i Saint-

Vincent-de-Cosse i Dordogne och gör
utflykter i området, där vi får höra om
människans tidiga historia. 
Regionens kök är välkänt med till

exempel gåslever, tryffel, valnötter
och traktens fina frukter och viner,
vilket inbjuder till trevliga gemen-
samma måltider och besök på vingård. 

Vi fortsätter till Bordeaux för tre
övernattningar. Bordeauxs stadskärna
är UNESCO-världsarv och vi upplever
arkitektur från 1700-talet fram till det
pågående MECA-projektet, signerat
BIG, Bjarke Ingels Group. 
Det blir också möjligt att besöka

Cité du Vin, kallat ”vinets Guggen-
heim” och flera fina museer. Vi
avrundar med ostron längs atlantkus-

ten. Opera eller konsert mot tillägg. 
n Information om program 
och anmälan:
BK Travel Solutions, telefon 040-60 60
220 info@bktravelsolutions.se 
n Kontaktpersoner för resorna är
Kerstin Strömland.
kerstinstromland@gmail.com 
och Christina Berntsson
christina.berntsson.cb@gmail.com

Våra resor och klimathotet
t Man kan klimatkompensera sin resa
med Seniora Läkare. Detta är möjligt
för varje resa vi arrangerar och du kan
göra det  själv på nätet eller få hjälp
av respektive resebyrå eller flygbolag.
När det blir möjligt att genomföra
våra resor med tåg, buss eller båt
kommer vi att seriöst överväga dessa
möjligheter. Nu finns tyvärr inte till-
räckligt utbud av sådana resor. 

Bordeaux & Dordogne

Klippan i Dordogne.

Sanddynerna i Pilat, nära Bordeaux, är Europas största.

För den som vill blir det möjligt att få en smak
av havet.

Dordognefloden.

Bordeauxs stadskärna är UNESCO-världsarv.

info@favoritresor.se 
WWW.FAVORITRESOR.SE

Tel 08-660 18 00

UMBRIEN
FÖLJ MED OCH UPPTÄCK FOLKFESTER i det höstsköna landskapet 
Umbrien bland medeltida byar, romantiskt belägna i ett grönt 
landskap. Under skördetid avlöser skördefesterna varandra till ära 
för skogens skatter i form av olivolja, kastanjer, tryffel och vin. Vi 
besöker medeltida Gubbio för byfest, gör en tryffeljakt vid vackert 
belägna Spoleto och njuter av den helige Fransiskus stad Assisi. Vi 
bor i charmiga Trevi, gör utflykter samt två lättare vandringar
med CARINA MAGNUSSON och engelsktalande DANIELE.

28/10 • 8 DAGAR

PONZA
I ETT MÅLERISKT BLÅTT TYRRENSKT HAV ligger sex öar med 
turkosgröna vikar, grönskande blomsterplatåer och charmerande 
hus i vitt och pastell. Livet på de Pontinska öarna är uppbyggt runt 
havet där små fiskebåtar går ut varje morgon för att fånga färsk fisk 
och skaldjur. Kontrasternas öar glöder av vulkaniska färger med 
naturliga arkader och lockande grottor. Under tre vandringsdagar 
väntar bergsstigar på Ponza och båttur för vandring på skogarnas 
Zannone. Vandringsguide är ANNA RUDH MEO.

3/10 • 6 DAGAR

FLER VANDRINGSRESOR…

Vandring i Montenegro | 1/9 | 8 DGR

Vandring i södra Kroatiens övärld | 16/9 | 7 DGR

Vandring i Dalmatien | 29/9 | 8 DGR

Vandring i solgula Sóller | 30/9 | 6 DGR

Vandring på Sicilien | 10/11 | 8 DGR

VANDRINGSRESOR FÖR SJÄLEN

ISCHIA & VESUVIO 
FÖLJ MED  VÅR OMTYCKTA VANDRINGSGUIDE ANNA RUDH MEO till 
hennes älskade ö Ischia där gröna vandringar och ett blånande 
turkost hav lockar. Längs Ischias bergssluttningar växer mörka 
pinjer, ek, ädelkastanj, akacia och omfattande områden av vin. 
Färgstarka blomster som hibiskus och bougainvillea frodas. Vi 
vandrar upp till Vesuvios krater, och på Gudarnas stig på den 
magiska halvön Sorrento där vi beundrar citronodlingar, gröna 
vingårdar, små vita byar, gyllene vakttorn och branta klippor.

26/9 • 7 DAGAR

SARDINIEN  
SKÖRDETID PÅ SARDERNAS Ö! En av Italiens mest natursköna 
regioner – ett eget land med karga berg och gyllene kuster. Vi 
vandrar och lagar mat vid klarblått hav i MONICA JOHANSSONS 
hemland! Vårt boende är i vackra Alghero med en bildskön 
medeltida stadskärna. Vår resa innehåller rejäla havsvandringar 
och sköna bad vid undersköna stränder, men även matlagning och 
vinskördebestyr i en makalös natur. Varmt välkommen med på en 
spännande upptäcktsfärd på Monicas underbara ö.

29/9 • 8 DAGAR 

1993-2018

år
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S
om min första seniorresa
valde jag en variant av den
Grand Tour som Gustav III
gjorde på sin tid. Han fick

idéer till byggnationer hemmavid,
jag fick minnen att bygga vidare på.
Se Neapel och sedan dö. Synen av

den vackra staden var
enligt ordspråket till-
räckligt för att nöjd
lämna jordelivet. Vår
utmärkte ciceron
varnade dock för en död
utan skönhetsupple-
velse om vi dristade oss ut i gatuvim-
let. 
Lite svårt att slås av Neapels forna

skönhet, men det kulturella utbytet
blev en tiopoängare. Vi gick begrän-
sad husesyn i Slottet Caserta med
1200 rum. Vi köade för att beundra
nät i marmor i Cappella Sansevero,
betraktade Tizian och Caravaggio på
Capo di Monte och fascinerades av
gamla ting och mosaiker på Arkeo-
logiska museet.
Pompeji och Herculaneum, två

måsten. I sistnämnda berörde de
frusna dödsögonblicken. Pompejis
nästan 2000 år gamla väggmål-
ningar gjorde intryck liksom påfal-
lande kreativa lösningar som t ex för
att hålla maten varm i stadens mat-
utskänkningsställen. Vi själva fick
kallskuret på Vesuvius sluttning med
vinprovning och utsikt.  
På Capri blandades turistkaos

med San Micheles stilla skönhet. I
bussen bjöds på högläsning ur Axel
Munthes bok. Det gicks på Teatro
Bellini vars magnifika interiör kunde
beskådas under tålmodig väntan på
prisad balett. På grund av språkför-
bistring gick klassikern Decamerone
oss förbi och det blev manfall efter
paus. Å andra sidan fick några under
hemfärd i taxi en, avseende taxame-
tern, högt prissatt sightseeing. 
Den storslagna Amalfikusten upp-

levdes under en sling-
rande busstur, katedra-
len i Amalfi imponerade
trots alla kyrkor som
seniorer besökt under
sitt resandeliv.  
Historia ute i det fria

överträffar det mesta; att vandra
bland doriska tempel från 600 f Kr i
Paestum ingav respekt.
Strindberg for till Rom för att ha

sett staden, att se den var han
mindre intresserad av. Vi seniorer vill
både se och ha sett. Resan uppfyllde
båda kriterierna.
Inte att förglömma, samvaron

mellan oss resenärer. Min första
seniorresa skall icke bliva den sista.

Malin Lindh

resor | Reseminnen resor | Debatt

Min första seniorresa 
blev en Grand Tour
i Gustav den tredjes fotspår
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”Att resa är att leva” är
HC Andersens devis för
den oförlikneliga upple-
velsen av att resa, som ger
perspektiv och nya erfa-
renheter. 

t Seniora Läkare är en förening
som inte bara är känd för sina hög-
klassiga möten utan också för sina
välorganiserade, intressanta resor
som ibland går till avlägsna resmål. 
I senaste numret av Seniora

Läkare gjordes reklam inför det
nya årets resor. Men som så mycket
annat i vår föränderliga värld är
resandet en företeelse som måste
betraktas i nya perspektiv. Som
representanter för läkare med
klimat- och miljöintresse vill vi
gärna dela med oss av de fakta och
åsikter som framförs i dessa sam-
manhang.
Global Economic Forum publice-

rade årets riskrapport inför Davos-
mötet i januari. Bland de mest san-
nolika och skadliga globala
riskerna hör tilltagande klimatför-
ändringar och misslyckade försök
att minska utsläppen av växthus -
gaser.
Användningen av fossila

bränslen ökade 2017 och
koldioxid halterna i atmosfären
fortsätter att oförtrutet stiga,
månad för månad, samtidigt som
1,5 graders-målet från Parismötet
blir allt mer avlägset. 
Oceanerna blir allt surare och

varmare av lagrad koldioxid och
värme. Och vi svenskar, en liten
minoritet i världen, med all vår
fossil frial energi från vattenkraft
och kärnkraft, kan ju inte påverka

detta på något märkbart sätt! Eller är
det så att vi kan, ja rent av måste? 
Flygresandet är en bra ingång till

denna fråga. Globalt svarar den totala
effekten av flyget för 4–5 procent av
de globala utsläppen, men det är san-
nolikt bara någon miljard av alla män-
niskor som flugit någon gång. Vi
svenskar är storkonsumenter och har
mer än fördubblat vårt flygresande
mellan 1990 och 2014, då utsläppen
hamnade på samma nivå som all per-
sonbilkörning i Sverige. 
Frågan om utrikesflygandet har

hamnat i en infekterad låsning. Bland
svenskar slogs förra året nytt rekord i
utlandsflygande som svarar för 90
procent av flygets utsläpp. Allmänhe-
ten menar att flygets problem måste
lösas av politiker, men politikerna
kommer inte överens om internatio-
nella regelverk och skyggar för impo-
pulära nationella regleringar och
hävdar i stället att miljövänliga
bränslen och ny teknik ska lösa proble-
met. Ingenjörer och forskare meddelar
dock att teknisk utveckling inte
kommer att räcka och det behövs också
åtgärder som begränsar flygresandets
omfattning. 
Alla hänvisar alltså till att någon

annan ska lösa problemet och resulta-
tet blir ett Moment 22.  
Låsningen kan brytas när politikerna

utsläppsreglerar flyget internationellt
för att skapa ett rejält incitament för
teknikutveckling och ett ansvarsfullt
flygande. Det finns enligt vår mening
bara en utväg ur detta dilemma: en
växande opinion som utövar tryck på
politiken – och det börjar med indivi-

der och enskilda
organisationer. Men
tiden är begränsad.
Den faktor som främst är kopplad

till individens klimatpåverkan är
inkomst – ju högre den är, desto mer
konsumtion och desto större växthus-
gasutsläpp. 
Medelsvensken ger upphov till 11

ton koldioxid per år om man räknar in
all konsumtion, inklusive flygresor. Hos
högavlönade brukar siffran ofta vara
betydligt högre. En flygresa till
Thailand och hem igen släpper ut 2,5
ton koldioxid, att jämföra med den
genomsnittliga konsumtionen i Indiens
miljardbefolkning, som ger upphov till
mindre än 1 ton per capita och år. 
Här finns uppenbarligen ett

dilemma: Vilken rätt har vi att orsaka
så stora individuella utsläpp, jämfört
med de flesta andra människor på vår
planet? Om alla skulle leva och konsu-
mera som vi svenskar, skulle det
behövas drygt fyra jordklot för att
försörja jordens befolkning. 
Här finns också medicinska perspek-

tiv. Globalt är en ökande förekomst av
extrem värme ett mycket stort hot mot
arbetsförmåga, försörjning och hälsa,
särskilt i fattiga länder.

För oss läkare, som har en helhets-
syn på människans miljö och hälsa finns
all anledning att hålla oss informerade
om detta och ha kommande generatio-
ner i åtanke, liksom äldre och kroniska
sjuka personer som är utsatta grupper.
Just av ovan nämnda skäl har Läkarför-
bundet antagit en policy för Klimat och
Hälsa i vilken också finns mål om rese-
policy. Barnläkarföreningen har även

antagit
en egen sådan policy med tanke på att
barn är en särskilt utsatt grupp. 
Vi som skrivit detta är från olika

läkargenerationer – allt från pensionä-
ren, kollegan i karriären, till den
blivande läkaren. Vi representerar
därmed 40 år tillbaka i tiden och lika
långt in i framtiden och vill med det
perspektivet ge tyngd åt vår åsikt att
det är viktigt att väga in de accelere-
rande miljöförändringarna i
föreningens   aktiviteter. 
Att resa är en sorts konst som måste

förbli glädjefylld och angelägen, men
då måste det ske en uppdatering i takt
med framtidens utmaningar. Det har
också stor betydelse för yngre läkare
att de ser hur de äldre kollegorna upp-
fattar, förstår och reagerar på de bistra
villkor som gäller för framtiden.
Resmål, hur man reser, kanske klimat-
kompensation och den information
som ges kring varje resa är konkreta
frågor att diskutera. Vi bidrar gärna till
den diskussionen.
Björn Fagerberg, f.d. överläkare, pro-
fessor emeritus, Medicin, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg,
ledamot i SLF:s arbetsgrupp för klimat
och hälsa.
Ellinor Berg, medicine studerande,
Uppsala.
Maria Wolodarski, specialistläkare i
onkologi, biträdande överläkare, Tema
cancer, Karolinska Universitetssjukhu-
set, Stockholm.
Alla tre är styrelseledamöter i Läkare
för Miljön.

ETT INLÄGG  OM RESANDETS KONST 
OCH GLÄDJE I NYA PERSPEKTIV

New York, Paris, Island …
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A
nders Widell är klinisk
virolog och docent och
har arbetat med
molekylär   virus -
diagnostik och epide-

miologi, företrädelsevis hepatit C. Han
är idag knuten till Institutionen för
Translationell Medicin, Klinisk Virologi
vid Lunds Universitet. 

Hur kommer det sig att du blivit en
samlare? 
Som grabb älskade jag Mekano. Att

skruva ihop olika konstruktioner gav
en förståelse för hur hjul och drag-
krafter fungerar. Under skoltiden fort-
satte utforskandet, inledningsvis med
en kemilåda, men snart tillkom ett
litet källarlaboratorium där jag och
bästa vännen labbade, påhejade av
mina apotekarföräldrar. 
Under medicinstudietiden och

därefter vidmakthölls det tekniska
intresset, nu med inköp av allt bättre
stereoanläggningar. Alla tävlade om
bästa stereon, men det blev ett ganska
dyrt intresse och så en dag förstod jag
att professionell utrustning likväl var

ganska avlägsen och det var dags att
sätta stopp. Slumpen grep nu in. En
bekant ägde en åtråvärd träkamera
som han erbjudit sig att byta mot tre
radioapparater från 1920-talet. Tre
sådana införskaffades men bekan-
tingen drog sig ur bytet. 
Då blev det läge att undersöka ljud-

tekniken från grunden. Tillsammans
med en granne, en tvårörs Concerton-
radio från 1926, flera batterier, en
antenn och en primitiv högtalare fick
vi in Kalundborg långvågssändare. Vi
blev båda två fascinerade av hur få
komponenter mottagaren innehöll. 
För mig föddes denna söndag en

hobby som nu bestått i 40 år. Nöjet
med samlandet blev allt mer att förstå
kopplingsschemat och sedan att laga
och få de gamla radioapparaterna att
fungera.

Samlandet tog ny fart med att jag
en dag 1979, mitt under en snöstorm
som var precis så besvärlig som den
bara kan bli i Skåne besökte en äldre
radiohandlare i Kävlinge, som
förutom att han själv hade ett antal
gamla radioapparater kunde förmedla
kontakter med andra radioentusiaster
runt om i landet. Kontaktnätet växte
snart långt utanför landets gränser
och jag började brevväxla med
samlare i både Europa och USA. 
Brevkontakterna utvecklades till

personliga kontakter och nära vänska-
per. Flera av dem öppnade sina dörrar
med inblickar i främmande miljöer
och kulturer som exempelvis frans-
mannen Guy B, som förutom att vara
industrialist bodde i ett slott i Vendée
och ägare till en fantastisk samling
radioapparater. Första gången vi
möttes var på den lilla järnvägs -
stationen i Niort i Frankrike. Igen -
känningstecknet var att vi skulle ha
det senaste numret av en viss radio -
 tidning under armen. Jag blev hem-
bjuden till slottet och fick sova i en

radions historia | Del 1 – Passion

Virologen 
som blev
smittad för livet

22 Seniora Läkare | 2 2018

himmelssäng. Genom vänskapen med
Guy och hans fru har jag och min
familj fått inblick in en fransk
högrestånds  värld på ett sätt som är få
förunnat. 
Hur har du hunnit med att besöka

så många radioentusiaster? 
Som aktiv forskare har jag regel-

bundet medverkat på kongresser runt
om i världen. De gånger det varit läge
har jag passat på att göra en

avstickare   till någon samlare eller
något specialmuseum i närheten. Nu
för tiden har resandet blivit mindre.
Tyvärr är de flesta av mina första sam-
larvänner nu borta – många var redan
pensionärer när vi lärde känna
varandra och 40 år har gått.
Hur bär man sig åt för att forsla

hem stora radioapparater från
utlandet?
Jag lärde mig tidigt att utöver en

vanlig resväska ta med en trunk med
frigolitemballage vid resor till USA.
Förr tilläts 372 kg per kolli på USA-
flyget. Jag har stått många gånger
och kollat att min trunk verkligen kom
med flygplanet hem!
Hur blir man en samlare?
En samlare hittar ett föremål som

väcker hans/hennes fascination och en
tid därefter stöter samlaren på ett
liknande föremål och börjar lite
nyfiket se sig om efter ett tredje och
så är det hela igång. Snart blir man
bekant med ämnets historia, vilket får
en allt viktigare roll. Även radio -
samlare har sina återkommande
möten med nätverk över lands- och
kulturgränser. Jag har aldrig träffat på
några högfärdiga radiosamlare även
om ett antal varit miljonärer.
Vad är det för speciellt nöje i att

samla?
Den gemensamma nämnaren är väl

att samlandet berikar och ger andra
perspektiv än de man får i sitt yrke.
Att samla på gamla föremål är att
bygga upp en karta över något i det
förgångna, ofta i tävlan med lika -
sinnade. Ornitologer samlar på arter i
nuet – en udda observation inleder ett
kompetitivt drev där man samlar arter,
till exempel per säsong, och träffar
likasinnade.
Vad innebär samlandet just för dig?
Min vän Guy sammanfattade en

gång värdet i hobbyn med att den
faktiskt saknar logik. Värdet är
framför allt att det är avkopplande,
ungefär som utförsåkning eller golf.
Franskans benämning på begreppet
hobby som är ”passion” tycker Anders
är en bra beskrivning. 
”Ofta är det roligare att bärga hem

en apparat och förstå innanmätet än
att sedan ha den på hyllan”,  menar
Anders Widell.

Maranne Ors

SMITTKÄLLAN:  EN TVÅRÖRS CONCERTONRADIO FRÅN 1926

t Detta är den första artikeln i en serie
av artiklar om radions intressanta och
fantastiska historia. Här intervjuar
Marianne Ors radioentusiasten Anders
Widell.

Anders Widell med en tvårörs Radiola M 30 från 1926.



Filterbubblor är ett viktigt ord
att diskutera, även om vi inte
vet om fenomenet existerar

eller inte. Algoritmer som påverkar
våra flöden så att de bara innehåller
en typ av information är inte något
som bara påverkar individen. 
Det påverkar vårt samhälle och 
demokratin. 

Elina Frisk ger sig ut på internets
stormiga hav för att ta reda på mer
om filterbubblorna i dagens internet-
samhälle. 
Först blir jag lite förvirrad. Jag

förstår inte om filterbubblor innebär
att det egna flödet anpassas till en
själv med hjälp av algoritmer eller om
det innebär att man själv sätter sig i
en filterbubbla genom att bara följa
folk med samma åsikter. Men snabbt
lär jag mig att det är en blandning. 

Jag börjar med att undersöka
den första källan. Varifrån
kommer ordet filterbubbla?

Det är inte så svårt att hitta. Aktivis-
ten och författaren Eli Pariser har
myntat begreppet i sin bok “The filter
Bubble: What the internet is hiding
from you”. 
Jag kollar på hans Ted talk, där han

berättar om hur Facebook och
Google bland annat visar olika saker
för olika personer genom algoritmer
som fångar upp vad personen klickar
på och gillar mest. 
Sen säger han, “and if you take all

of these filters together, if you take
all these algorithms, you get what i

call a filter bubble. And your filter
bubble is kind of your own personal,
unique universe of information that
you live in online.” 
Detta är alltså källan till ordet fil-

terbubbla. Den här boken kom ut
2011. Ordet filterbubbla kom inte in
på den svenska nyordslistan förrän
2016. Kanske var det Brexit och det
amerikanska valet som satte filter-
bubblor på kartan. 

Men det är inte alla som är
säkra på att filterbubblor exi-
sterar. Forskaren Annika

Strömberg hävdar att filterbubblor är
en myt och att vi alltid omgett oss
med människor som kan bekräfta
våra åsikter. 
Här tror jag det råder en förvirring

om begreppet. De flesta av oss har
alltid omgett oss med åsikter som
bekräftar våra egna eftersom det
mänskliga psyket har svårt för kritik.
Men filterbubblor innebär inte bara
att man följer folk med liknande
åsikter. Det innebär också att algorit-
mer sållar och lägger till bland det

Internetfenomenet 
som polariserar samhället
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Eli Parisers ”Ted talk” går att följa på 
YouTube.

Filter-
bubblor

som kommer upp i vårt flöde utan att
vi vet om det. 

I ett experiment gjort 2005 av
forskare i USA delades ungefär
sextio personer in i smågrupper

och fick diskutera kontroversiella
frågor. De delades upp i grupper
utifrån sina åsikter, så alla hade
liknande åsikter i gruppen. Före och
efter diskussionerna fick de delta-
gande berätta sina åsikter om de
aktuella ämnena. Resultatet visade att
de flesta hade blivit styrkta i sina
åsikter och inte ändrat dem. 
Detta kan jämföras med en effekt

av internet och dess filterbubblor. Fil-
terbubblor kan leda till att det blir
stora slitningar i samhället eftersom
folk glömmer bort hur viktigt det är
att faktiskt lyssna på varandras åsikter.
Vi är självupptagna individer som
oftast tycker att just våra egna åsikter
är de rätta. 

Journalisten Emily Bell skriver i
The Guardian; “The truth about
Brexit didn’t stand a chance in

the online bubble”. Artikeln handlar
egentligen inte om Brexit, utan om fil-
terbubblor. Hon skriver om hur lite
ansvar Facebook tar för att inte falsk
fakta ska spridas, trots att de vet att
många framför allt. ungdomar får
majoriteten av sin nyhetsinformation
från Facebook. Facebook har sannolikt
stor inverkan på politiska val. Både i
det amerikanska valet och under kam-
panjen före Brexitomröstningen spreds
mycket falsk information.

Buzzfeed news skriver “In the
final three months of the US
presidential campaign, the top-

performing fake election news stories
on Facebook generated more engage-
ment than the top stories from major
news outlets such as the New York
Times, Washington Post, Huffington
Post, NBC News, and others.”

Falska nyheter sprids lätt i filter-
bubblor eftersom människor är så
benägna att bekräfta sin egen världs-
bild. I filterbubblorna matas man med
fler och fler nyheter som bara bekräf-

tar den egna världsbilden. Detta
bidrar till ett väldigt polariserat
samhälle där människor har så olika
världsbild att de knappt kan diskutera
med varandra. 

För att slippa undan filter -
bubblorna väljer vissa att
använda sig av till exempel

DuckDuckGo. En sökmotor som inte
sparar någon information och alla
användare får samma resultat på
samma sökord. Men något alternativ
för Facebook finns inte än. 

I USA försöker Donald Trump
lag stifta bort nätneutralitet.
Nätneutralitet handlar om att

skydda allas rätt till lika internet obe-
roende av penga tillgångar. För att
protestera ringer, faxar, mailar, smsar
och twittrar människor. Kanske kan
något liknande hända i motstånd mot
algoritmer på Internet. När det gäller
demokrati och yttrandefrihet är
många mycket engagerade.

Torsten  Mossberg
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En beskrivning av hur filterbubblorna fungerar tagen från en av Eli Parisers Ted talk-föreläsningar.
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I
den antika mytologin var Nyx
nattens gudinna. Tvillingarna
Hypnos, sömnens gud, och
Thanatos, dödsguden, var

hennes söner. Dottern Hemera var
ljusets gudinna. Nyx och Hemera
kunde aldrig vistas tillsammans. När
Hemera visade sig drogs sig Nyx
tillbaka och vice versa. Natt förbyttes
till dag och sömn till vakenhet. Detta
förlopp upptog de antika filosofer-
nas spekulationer och synpunkter. 
Platon (426-348 fvt) ansåg i

Lagarna att den som verkligen älskar
livet och visdom inte ska sova mer än
vad som är nödvändigt för överlev-
nad. 
Enligt Aristoteles (384-322 fvt) var

sömnen ett gränstillstånd, där en
sovande person varken var existe-
rande eller icke-existerande. Han
menade dessutom att sömn var
orsakat av matsmältningen. I
samband med denna steg olika
ångor upp från magsäcken till
hjärnan där de behövde kylas ner
vilket inducerade dåsighet och
sömn. Något vi alla känner igen,
varför denna uppfattning visat sig
vara häpnadsväckande seglivad.
Årets nobelpristagare i medicin

eller fysiologi, Jeffrey C. Hall,
Michael Rosbash och Michael W.
Young har emellertid kunnat avvisa
Aristoteles idé, och förklarat hur
växter, djur och människor rytmiskt
optimerar sin fysiologi så att den är
väl förberedd inför dygnets olika
faser.

Den franske vetenskapsmannen
Jean Jacques d'Ortous de Mairan
(1678-1771) kunde dock redan 1729
visa att mimosaplantan öppnar sina
blad på morgonen även i totalt
mörker. 
1971 publicerade Seymour Benzer

och hans doktorand Ronald
Konopka sitt epokgörande arbete
om bananflugans dygnsrytm. De
kunde visa att förändringar i en då
okänd gen rubbade den cirkadiska
klockan hos en proportion av de stu-
derade flugorna. Den senare identi-
fierade genen fick namnet period-
genen. Pristagarna visade att genen
kodade för ett protein (PER), som
anrikades under natten men bröts
ned till låga nivåer under dagen. 
Michael Young identifierade 1994

ännu en gen, timeless-genen, som
kodar för proteinet TIM. PER
behöver binda till TIM för att de till-
sammans ska kunna förflyttas till
cellkärnan och därmed upprätthålla
återkopplingsmekanismen.  
Kaffe, böcker och mekaniska

klockor förstörde för alltid den
mänskliga sömnens urtida arkitektur
ansåg poeten, essayisten och littera-
turkritikern Samuel Johnson (1709-

sömn

Den cirkadiska rytmen 
hos filosofer och författare
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1784). Just kaffet gjorde att man
kunde förlänga arbetsdagen och fort-
sätta skriva långt in på nätterna. Men
konsekvensen av detta var att man
inte längre kunde sova normalt.

Konstkritikern och essäisten
Jonathan Crary (f. 1951) lägger en
politisk aspekt på detta i boken 24/7,
Late Capitalism and the Ends of Sleep
(2013). Han menar att den ökande
mängden rapporterade sömnsvårig -
heter är en effekt av det flödande ljus
som omger oss, som ökar med två
procent och som blir allt svårare att
värja sig mot. I det globala ständigt
uppkopplade 24/7-samhället upp -
fattas sömn dessutom som ett slöseri
med tid, som påverkar produktivite-
ten och ekonomisk tillväxt negativt
eftersom ”nothing of value can be
extraced from it”, skriver han. Enligt
Stressforskningsinstitutet har också

sömnbesvär fördubblats under de
senaste trettio åren, något som visat
sig ha negativa effekter både fysiskt
och psykiskt.
Cirkadisk rytmrubbning är inte bara

ett uttryck vare sig för kaffedrickning,
böcker, flödande omgivningsljus, för-
flyttning mellan olika tidszoner eller en
genetisk avvikelse i PER/TIM-återkopp-
lingen. Det är även en följd av nattar-
bete till exempel inom vården eller
andra samhällsvitala funktioner. Någon
som är vaken på natten kan rädda liv –
men även rädda sitt eget. Vi behöver
bara tänka på Scheherazade som
offrade sin sömn i tusen och en natt. 
En aspekt på sömnlöshet är att den

kan ge ett slags status. Sömnrubb-
ningar kan uppfattas av omgivningen
som svårmod och existentiella grubb-
lerier, vilket kan ge den sömnlöse ett
slags intellektuellt överlägsenhet.

”Den sömnlöses sista tillflykt är
känslan av överlägsenhet över den
sovande”, skrev poeten och musikern
Leonard Cohen (1934-2016). 
Påfallande många filosofer och för-

fattare har följaktligen behandlat
fenomenet sömn i sin diskurs, vittnat
om det eller gestaltat det i sina litte-
rära verk. ”Det är ingen lätt konst att
sova. För att bemästra den måste man
vara vaken hela dagen”, fastslog
Friedrich Nietzsche (1844-1900). Feno-
menologen Emmanuel Levinas (1906-
1995), skildrar i boken Le Temps et
L’autre (1947) minnet av sin barndoms
sömnlösa nätter i Kaunas, ”då
mörkret slukade världens igenkänn-
bara former och konturer och tystna-
den var lika påträngande som ett
dån”. Hans kropp, erfor han, låg kvar i
sängen som en tömd kvarleva av

Nu lilla humla, nu ska du sova. 
Alla små ungar i sina sängar 
och deras mammor och deras pappor, 
alla ska sova för nu är det natt. 
Sova ska också vareviga katt. 

Astrid Lindgren (1907-2000)

Fortsättning nästa uppslag >>>

Text:
Carl Lindgren,  

barnläkare och författare. Redaktör för
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift.     

***

Litteratur:
Walker M, Why we sleep: Unlocking the
Power of Sleep and Dreams. Simon &
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Cray J, 24/7, Late Capitalism and the
ends of sleep. Verso, London, U.K. ISBN:
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Cioran E.M. På förtvivlans krön. Dualis
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Hypnos, sömnens gud i den antika mytologin. Foto: Carole Raddato
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någon som för länge sedan hade
bebott den.  
Jean-Paul Sartre (1905-1980) kunde

sitta uppe nätterna igenom och disku-
tera filosofi med Claude Lanzmann
(f. 1925) och Frantz Fanon (1925-
1961), men enligt Albert Camus (1913-
1960) istället sitta och sova på första
parkett i Comédie-Française, där han
var officiellt ansvarig för att ”befria”
teatern. 
I skönlitteraturen kan man hitta en

mångfald exempel på både författare
och protagonister som har en rubbad
cirkadisk rytm. Den är ett bärande
tema i Antonio Tabucchis (1943-2012)
Indisk nocturne (1984), som dessutom
är försedd med ett motto från filoso-
fen Maurice Blanchot (1907-2003):
"Människor som sover dåligt verkar
mer eller mindre skyldiga: vad gör de?
De gör natten närvarande", och
Tabucci fortsätter själv: ”Denna bok är,
förutom sömnlöshet, en resa. Sömn-
lösheten tillhör den som skrivit boken,
resan den som gjorde den”. Tabucchi
använder sig av sin oförmåga att sova.
Den utsövda morgonens realistiska
gränser gäller inte i boken. I den
hallucinerande   vakan viker känslan
och tanken av i riktningar som man
inte visste fanns. 
Den instängda hustrun i Charlotte

Perkins Gilmans (1860-1935) novell
Den gula tapeten (1892) tillbringar
sina sömnlösa nätter i månljuset med
att följa den mönstrade gula tapeten
”med sina svällande kurvor och
snirklar” allteftersom hon glider in i
sin psykos. Gilman visste vad hon skrev
om, hon sov själv illa. 
Portalfiguren inom de sömnstörda

författarna torde ändå var den
rumänskfödde Emil Cioran (1911-
1995) Han lär vid sjutton års ålder ha
drabbats av insomnia. Denna kroniska
sömnlöshet skulle komma att plåga
honom genom resten av livet, men
den kom också att forma själva

grunden till hans livsfilosofi, byggd på
extrem livsleda, pessimism och negati-
vitet. De tankar som den unge filosofi-
studenten Cioran plågades av när han
drog omkring på Bukarests gator om
nätterna ”som en vålnad”, snurrade
oavbrutet runt frågor om alltings
elände. Om detta vittnar han i boken
Pe culmile dispeării (1934), i svensk
översättning På förtvivlans krön
(1998). 
Marcel Proust (1871- 1922) skrev i

huvudsak hela sin romansvit À la
Recherche du Temps Perdu (1913-27)
under nätterna, sängliggande i sitt
med korkskivor isolerade rum på 102
Boulevard Haussmann. Proust
plågades i perioder av astma, och det
är intressant att notera att just sömn-
löshet anses kunna försämra astma. 
T.S. Eliot (1888-1965) hade stora

problem att hitta en rimlig dygnsrytm
och besvärades dessutom, liksom
Proust, svårt av omgivningsljud. Eliot
beskriver sina nätter som: ”Det finns
nätter när jag går till sängs, fast
besluten att sova, men tillbringar
nästa timme eller två som känns som
en hjärnanorkan: Jag spelar upp
dagens evenemang, analyserar de
samtal jag hade, oroar mig för
imorgon, beklagar det faktum att jag
fortfarande inte somnar, och gör det
sedan om igen”. 
Jorge Luis Borges (1899-1986) hade

perioder av ren insomni, särskilt då
han vistades i sitt hemland Argentina,
och hänförde det till det intensiva
ljuset. Han skriver i La Cifra (1981) om
Dos formas del insomnio. ”Vad är
sömnlöshet? Frågan är retorisk. Jag vet
bara svaret alltför bra. Det är att räkna
av, och under timmarna frukta, de
ödmjuka hårda strängarna i klockan.
Det är försöket att med ineffektiv
magi andas smidigt. Det är bördan av
en kropp som plötsligt skiftar sidor.
Det är försöket att sjunka in i sömn
och inte kunna sjunka in i sömn”. 

När Franz Kafka (1883-1924) skrev
sin novell Förvandlingen (1912)
arbetade han som tjänsteman under
dagarna och skrev på nätterna. Det
innebar att han praktiskt taget aldrig
sov någon längre tid under de tre
veckor det tog att färdigställa boken.
Kafka led under arbetet inte bara av
sömnbrist utan även av migrän, stress,
och existentiell ångest.
Den cirkadiska rytmen kan givetvis

också rubbas av plötslig
uppflammande   åtrå, som i Fjodor Dos-
tojevskijs (1821-1881) Vita nätter; En
sentimental roman (1848), historien
om den ensamme berättarens affekte-
rade samtal med den unga Nastenka.
De träffas klockan tio fyra kvällar i rad
och delger varandra sin historia i
utdragna monologer, till hälften
utsagda, till hälften tänkta. De söker
sin egen räddning i varandra till dess
att morgondimman stiger upp ur
Neva.
Bland svenska författare har bland

andra Barbara Voors (f.1967) skildrat
sömnlöshet och tidsförskjutningar av
dygnet i boken Sömnlös (2000). Prota-
gonisten Savanna Brandt är inne på
sin sextiofjärde sömnlösa natt, och
hennes värld är på väg att falla
samman. 
I den andra delen i romansviten om

Knut Toring, Sömnlös (1937), av
Vilhelm Moberg (1898-1973) gestaltas
dennes sömnlöshet. Knut blir inte fri
från sina problem när han vill sova, de
mal i en aldrig sinande ström. I själv-
rannsakan går han igenom sitt liv. Vad
har det blivit av pojken som smög sig
till nätter av läsning vid en blek foto-
genljuslampa? 
Vår biologiska klocka ändrar sig

med åldern. I motsats till vad vi själva
minns från vår ungdomstid blir vi allt
tröttare på kvällen och vaknar allt
tidigare. Men tänk så mycket roligt
man kan hinna göra som senior innan
solen går upp!

sömn etik
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V
id Läkarförbundets fullmäk-
tige 2017 togs beslutet att
godkänna en ny version av
Läkarförbundets etiska

regler. I Läkarförbundets Etik och
ansvarsråd (EAR) arbetade vi i cirka
två år med uppdatering av de
rådande reglerna för att göra dem
förståeliga och aktuella för nuva-
rande yrkesverksamma läkare. 
Under arbetet var det flera

kollegor som önskade att vi förutom
att ha etiska regler skulle införa en
läkared som förekommer i grannlän-
derna, bl.a. Danmark och Tyskland.
1886 avskaffade den svenska riksda-
gen s.k. ämbetseder, däribland läka-
reden. 
När jag nyligen gick igenom

familje arkivet fann jag en släkting,
Axel Wilhelm Wideberg som svor
Medicine-Licentiat-Eden 1868. Efter
sin med.lic. tjänstgjorde han som pro-
vinsialläkare i Torps distrikt i Väster-
norrland. Den ed han svor löd:

Jag……..lofvar och svär vid Gud
och Hans heliga Evangelium. Att

jag städse vill och skall vara min rätte
konung, den Stormägtigste Furste
och Herre, Carl XV, Sveriges, Norriges,
Göthes och Wendes Konung, samt
det Kongl. huset huld och trogen.
Jag skall med lif och blod försvara

det Konungsliga väldet samt riksda-
gens rättigheter, allt i öfverensstäm-
melse med Rikets Grundlagar, dem
jag till alla delar skall lyda och efter-
komma.
Och som mig rättighet nu

meddelas att utöfva Läkarekonsten,
så vill och skall jag i sjukdomars
behandling endast använda sådana
medel, hvilka erfarenheten, Veten-
skapen och mogen pröfning godkänt,
sjelf, der fara är och sådant ske kan,

söka upplysning genom andra
Läkares tillkallande och råd, ej und-
andraga min tjenst, der den erford-
ras, ej heller genom hemliga sjukdo-
mars upptäckande den sjuke skada
och bedröfva, utan öfva mitt kall i
Gudsfruktan och kärlek till nästan
efter samvete och bästa förstånd.
Detta lofvar jag på heder och

samvete hålla. Så sant mig Gud hjelpe
till lif och själ!

Under 1800-talet förekom
motstånd mot edgång, kanske
framför allt av religiösa skäl. Enstaka
läkare vägrade att svära medicine
licentiateden som man tyckte lade
hinder i vägen för forskning, ställde
för höga krav på att man ständigt
skulle ställa upp och att smittskydds-
lagen åsidosattes med formuleringen
att man inte skulle ”bedröfva” pati-
enten med ”hemliga sjukdomar”.
Efter kritiken omformulerades

eden av Medicinalstyrelsen 1878. En
mindre högtidlig text betonade nu
att läkaren skulle uppfylla plikterna
samvetsgrant och inte uppenbara
”hvad i lag eller föreskrifter hemligt

hållas bör” Fortfarande svor man vid
Gud och hans heliga evangelium men
kungen utelämnades.
Det ålderdomliga språket med en

rad versaler i den äldre eden ger en
avsedd högtidlighet. De underdåniga
formuleringarna med betoningen på
att läkaren skulle tjäna konungen är
en säker tidsmarkör. 
Jag saknar någon formulering som

liksom den i nr 1 i våra nuvarande
etiska regler betonar att läkaren ska
ha patientens hälsa som det främsta
målet men det sågs kanske som själv-
klart att detta inrymdes i formule-
ringen utöva Läkekonsten. 
Redan här syns begreppet veten-

skap och beprövad erfarenhet vilket
vi har kvar i lagstiftningen. Man åter-
finner också nuvarande etiska regel
till exempel regel 9 ”Läkaren ska vid
behov anlita annan sakkunskap”. Att
inte bedröva patienten återfinns i
regel 5 i en mer allmän formulering
”Läkaren ska behandla patienten
med empati, omsorg och respekt…”
Det framgår av de gamla formule-

ringarna att det var svårt att täcka in
allt man ville läkaren skulle rätta sig
efter. Det framstår som mycket bättre
att vi har välformulerade och genom-
tänkta etiska regler för vårt hand-
lande. Om vi verkligen vill återin-
föra en läkared kanske den skulle
bestå i att vi skulle svära på att följa
dessa.

Men om vi tänker efter, har vi
inte edsliknande överenskommel-
ser     med arbetsgivare idag där vi
lovar att vara dem trogna, hålla
på sekretessen etc.

Torsten Mossberg

Fotmot: Se vidare Lisa Öbergs artikel: Varför
svär inte svenska läkare ed? Läkartidningen nr
37 2001, volym 98. 

”
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Gamla tiders eder lever kvar i nya skepnader



The Butchering art – Joseph Lister’s quest to
transform the grisly world of Victorian medicine
av Lindsey Fitzharris. Alan Lane, en del av
Penguin Random House ISBN: 978-0-241-
26249-8. 286 sidor. 2017. Pris 206 SEK.

D
enna bok har fått ett
mycket gott mottagande
i den engelskspråkiga
vetenskapliga pressen
liksom i The Guardian

m.fl. I dessa recensioner har man foku-
serat på beskrivningen av dåtidens
ohygieniska förhållanden både ute i
det brittiska samhället och på den
tidens ledande engelska storstadssjuk-
hus. 
Graden av snusk och den av sepsis

orsakade mortaliteten vid även obe-
tydliga kirurgiska ingrepp var så stor

att man på fullt allvar diskuterade en
stängning av sjukhusen i Storbritan-
nien vid 1800-talets mitt. 
Ledande brittiska kirurger pekas i

boken ut som spridare av roten till det
onda nämligen sårfebern. Ingående
skildras med avsmak operatörernas
bedrägliga beteende mot rättslösa
patienter när de iförda blodiga kläder
använde egna odiskade instrument på
patient efter patient och sedan förde
smittan vidare till andra sjukhus och
operationer på köksbord i smittfria
hem. 
Kirurgutbildningen utgjorde inget

undantag från dessa avarter och
oskick. På ett medryckande sätt
skildras hur få men framsynta kollegor
i Skottland och Centraleuropa kom att
positivt påverka den unge kväkaren

och läkarstudenten Joseph Listers
yrkesval och livslånga forskargärning,
trots allt elände och den undermåliga
undervisning han initialt exponerades
för. 
Idag kan det för oss tyckas märkligt

att antiseptikens fader var så omstridd
och motarbetad i sitt hemland. I
decennier förde Joseph Lister en
ensam kamp i Storbritannien för att
bevisa tesen att oidentifierade smitt -
ämnen tillfördes operationssåret och
orsakade sårfeber. 
Listers mikroskopering av sårväv-

nad och bakteriologins framsteg ledde
till att bakteriernas roll för
sårinfektioner   blev känd. Genom att
använda karbol i sår och förband
kunde han i flertalet fall förhindra
den dödande men undvikbara händel-

kultur | Bokrecensioner

Spännande bok om Joseph Listers kamp mot
det gränslösa snusket på engelska sjukhus
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sekedja som sårinfektion, varbild-
ning och allmän blodförgiftning
utgör. 
Oftast bidrog en kombination av

bristande hygien och kunskaper,
samt allmän hybris bland kirurgerna
till uppkomsten. Orsakssambandet
misstänktes tidigt vid barnsängsfeber
av enstaka föregångsmän såsom
Ignatius Semmelweis och professo-
rerna i obstetrik P.G. Cederschiöld i
Stockholm och Oliver Wendel
Holmes i Boston. 
Lister med sin desinfektion med

karbol liksom Semmelweis med sin
handtvätt med klorkalk blev precis
som andra pionjärer inom antiseptik
och aseptik aktivt förtalade och mot-
arbetade av då ledande auktoriteter.
I Listers fall får vi följa hur föregångs-
män inom narkos som James
Simpson i Edinburgh med kloroform
och Jacob Bigelow i Boston med den
första artikeln om eternarkos ledde
angreppen.
Denna boks stora förtjänst är att

den på ett utomordentligt förtjänst-
fullt sätt skildrar den medicinhisto-
riska utvecklingen under 1800-talets
senare hälft. Författaren redogör för
hur kunskapsläget var hos Lister och i
världen i övrigt, när hans intresse
väcktes för att finna ett sätt för-
hindra lidande och död efter opera-
tioner. 
Att fadern var en av dåtidens

stora tekniska innovatörer inom mik-
roskopi med akromatiska linser
liksom att familjen var kväkare anses
ha varit avgörande för stringensen i
Listers mångåriga kamp för
noggrann antiseptik och redovisning
av resultat. På ett klargörande sätt
beskrivs paradigmskiftet från
miasma och kontagion till strepto-
kocker som orsak till sårinfektioner.
Från artiklarnas införande i the
Lancet 1867 tog det drygt 20 år att
övertyga brittiska kirurger om nyttan

av antiseptik medan ledande
kirurger på kontinenten var tidiga
med att omfatta och utveckla såväl
antiseptik som aseptik.
En rad andra medicinhistoriskt

intressanta förhållanden visas
indirekt såsom att eter redan efter ett
år ersattes av kloroform vid narkos i
hela världen, liksom att smärtans
betvingande inte ledde till någon
ökning av antalet operationer förrän
antiseptik och aseptik tillämpades
strikt och den tekniska utvecklingen
av kirurgin i övrigt hunnit ikapp. 
Skillnaden i redovisad mortalitet

mellan olika länder och storlekar på
sjukhus får delvis sin förklaring. Inte
minst av att ledande engelskspråkiga
kirurger på ett föraktfullt sätt under-
låtit att ta del av framför allt konti-
nentala framsteg inom kirurgin. Det
fruktbara samarbetet mellan Pasteur
i Paris och Lister är spännande att
följa och var av största betydelse för
gåtans lösning.
Genomgående betonas hur

betydelse  fullt det var för antisepti-
kens införande att undervisningen av
läkarstudenter skiftade från enbart
avgiftsbelagda torra katedrala före-
läsningar med gammal skåpmat till
Listers teoretiska undervisning i
systematisk kirurgi. Han inklude-
rande bl.a. nya vetenskaper som
fysiologi och mikroskopi av vävnader
i kombination med vad vi idag skulle
kalla praktiska demonstrationer av
operationer och omvårdnad.
För den intresserade som redan

läst de medicinhistoriska översikts-
verken, men som vill få en mera
nyanserad bild av hur och när de
stora medicinska genombrotten
under 1800-talet kom att praktiskt
påverka vård och behandlingsresul-
tat på allmänna sjukhus i Sverige och
världen kan se fram emot en spän-
nande läsning. 

Henning Höjer

t Tisdag 4 september kl 14, AF
Lund. Mingel och föredraget
”Nattens otroliga navigatörer: hur
synsinnet och magnetsinnet styr
flytten hos en australiensisk natt-
fjäril.” Professor Eric Warren, Inst.
för funktionell zoologi Lunds uni-
versitet, berättar om sina upptäck-
ter. 
Vi får höra om vilka konsekven-

ser upptäckterna får för att lösa sin-
nesbiologins sista stora gåta: var
och hur i nervsystemet mäts jordens
magnetfält?
t Onsdag 26 september kl 15
prick. Insläpp fr 14.45. Teater Thea,
Scen 1, N. Skolgatan 10 A, Malmö:
Ord och Ton i Dur och Moll.
Minnen från förr. Se mera info på
hemsidan!
t Tisdag 9 oktober kl 14, AF Lund.
Program ännu inte fastställt.
Kommer på hemsidan. 
t Fredag 9 november kl 18,
sal F1 Lasarettsblocket. 
Skåne-SÄL är traditionsenligt invi-
terat av Sydsvenska Medicinhisto-
riska Sällskapet till föredrag kl 18
av Maria Josefsson: ”Veterinärme-
dicinaren Elis Sandberg, mirakel-
medicinen THX och Folkhemmets
vetenskap” samt till efterföljande
gåsmiddag kl 19.30 i Locus
medicus. 
Anmälan till gåsmiddag genom

insättning av 500 kr till pg 631540-
2 senast den 2/11. Notera namn i
meddelanderutan. Begränsat antal
platser. 

t Program meddelas senare på
hemsidan.

Factfulness 
Hans Rosling 
med Anna
Rosling 
Rönnlund 
och Ola Rosling

Professor Rosling arbetade med
den här boken fram till sin
död 2017 och sonen och svär-

dottern har färdigställt den.  I det
test de utarbetat som handlar om
globala fakta visar det sig att även

välutbildade personer har sämre
resultat än om apor på zoo hade
valt svaren slumpvis. 
Vi har en tendens att se världen

genom negativa glasögon, vi tror
fattigdomen är större, utbildnings-
nivån lägre och medellivslängden
kortare än vad statistiken visar. 
För att bättre förstå och kunna

bedöma ger författarna tio knep
som verktyg för att kunna diskutera
världen och komma fram till vilka
åtgärder man politiskt bör satsa på. 
Knepen handlar mycket om

pressens presentation av katastrof-
nyheter men också förmågan att
läsa statistik, att observera även

långsamma förändringar och att
sätta saker i rätt proportion.
Boken är lättläst med tydliga

illustrationer och belysande anek-
doter och ger många aha-upplevel-
ser och en del skämsögonblick när
man upptäcker sina egna fördomar. 
Kritiken mot pressens sätt att

behandla nyheter är hård och
Roslings glada positivism kan säkert
reta en och annan, men det är ändå
en viktig bok för vår förståelse av
världen. Bill Gates är så imponerad
att han skänker alla avgångsstuden-
ter i USA ett nedladdningsbart
exemplar.

Svante Ors

föreningsnytt 

Höstaktiviteter
SKÅNE-SÄL

VÄST-SÄL

En bok som ger många aha-upplevelser och några skäms-ögonblick
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Han var doktor och
professor i kemi vid Me-
dical-Surgical Academy i

Sankt Petersburg och
därtill kompositör på

halvtid. Han var en av de
fem, med kolleger som

Musorgskij och Balakirev.
Hans namn?

Djur kan ha roliga namn.
Nyligen påträffades i
svenska vatten en gul-
toppad volangnuding.

Man hade alltså hittat en...
Ja, vadå?

Vem då då?

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

Sorg eller glädje: när en
ny påve valts ska han

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

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

svenska.

VAR DÅ DÅ?

VAD DÅ DÅ?

PYTHIA
OCH BLEV
HENNES
UTSAGA

          

t Fortsätt att skicka in era rätta
lösningar! Ni får chansen att bli
omnämnda i tidningen vi ser hur
många som verkligen brinner för
kryss.   Detta är de tio först
öppnade rätta lösningarna för
kryss nr 1 2018

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

• Torbjörn Rosenqvist,
Uppsala. 
• Bengt Olsson, Umeå. 
• Alva Boström, Örebro. 
• Kjell Eriksson, Uddevalla.
• David Bergkvist,  
Sollentuna.

• Alf Johansson, Lund.
• Kerstin Adrian,
Göteborg.
• UllaBerit Håkansson,
Borrby.
• Catharina Holmni, Lund.
• Ove Söderberg, Visby.  

Kryss nr 2 - 2018

t Skicka din lösning till Josef Milerad, Reflektorstigen 1,
181 55 Lidingö senast  30 juli  2018. 


