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Vill du ha kollegial gemenskap?

Spännande resor över hela världen?

Delta på konferenser av högsta klass?

Då ska du läsa
detta nummer av
Seniora Läkare

Påverka villkoren för senoria läkare?

Seniora Läkare
Nr 3 2018

Utgiven av Seniora Läkare – intresseförening i Sveriges läkarförbund

Skratta först…!

…tänk efter sedan!
n Nobelprisen är nu utdelade, men visste du att
sedan 1991 har ett alternativt Nobelpris delats ut
kallat Ig Nobel, med mottot ”Skratta först – tänk
efter sedan”.
n 2018 blev en stor framgång för flera svenska
forskare. Seniora Läkare har intervjuat en av
dem, Tomas Persson, vetenskaplig föreståndare
vid Lunds Universitets Primatforskningsstation
Furuvik.
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föreningsnytt | Höstmötet i Visby
Staffan Bark – Kina
Thomas Holm
Operation Smile
Marocko

I världsarvets
stad möter
man världen

Azin Narbani
Iran

Peter Andersson, (Linköping)
Läkare utan gränser
och Röda Korset
Afghanistan

Thomas Holm
Operation Smile
Honduras

Ify Okocha
Nigeria

Magnus
E Sundblad
Etiopien
Peter Andersson, (Linköping)
Läkare utan gränser
och Röda Korset
Somalia

• Text: Torsten Mossberg och Marianne Ors • Foto: Torsten Mossberg

Gotland ligger mitt i Östersjön. Det geografiska läget har
gjort platsen till en naturlig mötesplats med tusenåriga
handelsförbindelser och internationella kontakter.
1995 upptogs Visby på Unescos världsarvslista.
Från Gotland har många läkare gjort stora insatser ute i världen
och till Gotland har läkare från andra delar av världen kommit.
Den 14-16 september berättade några av dem sina livshistorier på
Seniora Läkares höstmöte.
 Höstmötets tema var ”Utländska
läkare i Sverige – svenska läkare i
utlandet”. 122 seniora läkare fick
lyssna till förnämliga presentationer
av svenska kollegor och två invandrade läkare gav oss mycket att
fundera över.
Mötets värd Magnus Ehrborg
Sundblad hälsade alla välkomna på
fredagseftermiddagen i den
nybyggda salen. Välkomstorden upprepades sedan av länsrådet Peter
Molin som med stolthet berättade att
Gotlands sjukvård 2018 utsågs till en
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av de bästa i landet.
Att osteologi är ett viktigt komplement till arkeologiska studier
förstod alla efter att ha
lyssnat på Sabine Steens
(bilden) föredrag ”Vad
kan arkeologiska skelettmaterial bidra till inom
medicinsk forskning”.
Sabine är professor i osteologi och
verksam vid osteologilaboratoriet
Camus Gotland, dessutom är hon den
första kvinnliga professorn vid Högskolan på Gotland. Hon kommer att

Staffan Bergström
Mocambique

presentera sitt intressanta föredrag i
form av en artikel som vi publicerar i
nästa nummer av Seniora Läkare.

Barnmorskor som obstetriska
kirurger i Mocambique

 Staffan Bergström, professor
emeritus i internationell hälsa, tillbringade tio år i Mocambique som
chef för kvinnokliniken i Maputo,
tillika chef för mödrahälsovården. Där
fick han se över 500 mödradödsfall,
Fortsättning nästa uppslag >>>

Ett globalt utbyte av läkare räddar många liv och förhindrar mycket lidande. Under Seniora Läkares höstmöte i Visby fick deltagarna en
djupare insikt i vilka fantastiska insatser som görs av entusiastiska läkare under besvärliga och ibland farliga omständigheter.
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redaktören har ordet

ledare

Hemhjälpskonsument eller
samhällsresurs – det är frågan

”Viktigt att vi samverkar med
andra pensionärsorganisationer”

D

E

Att äldre är att räkna med borde
åtminstone media ta till sig av eget
intresse. Gruppen äldre prenumererar
troget på morgontidningar trots att
redaktionerna egentligen jagar andra
läsargrupper och kvällstid håller de tittarsiffrorna uppe för TV:s samhällsprogram.
Det är de nypensionerade som
fyller många vakanser på kliniker som
av olika skäl har svårt att rekrytera,
något som är osäkert om sjukvårdspolitiker vet om.
Och på tal om marginaliserade
grupper som så många politiska
partier vill ge röst och inflytande till –
de äldre verkar automatiskt räknas

bort när man konkret definierar vilka
dessa grupper är.
Du som anser att det är dags att
ändra på föråldrade attityder när det
gäller ålder och är intresserad av resor
kultur och trivsamt kollegialt
umgänge med
fokus på fortbildning kanske ska
överväga att bli
medlem i Seniora
Läkare. Bläddra
vidare i detta
nummer och se
vad vi gör och
erbjuder.
Josef Milerad

Foto: Kristina Sahlen

en befolkningspyramid
vi minns, en spetsig
triangel med bred bas
finns inte längre. Den
har bytt form till ett torn
tjockast på mitten. Det tjocka partiet,
åldersgrupperna 50- 60 år förskjuts
sakta uppåt. År 2017 var 19,8 procent
av landets befolkning 65 år eller
äldre.
Konsekvenserna av denna demografiska förändring undgår ofta opinionsbildare och media eftersom man
slentrianmässigt betraktar äldre mer
som konsumenter av åldringsvård och
hemtjänst och mindre som en samhällsresurs.

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 fortbildningar och symposier.
Om du, när du upphört med din yrkesverksamhet, vill ha reducerad medlemsavgift i

Seniora Läkares redaktionskommitté
Torsten
Mossberg

Marianne
Ors

Josef
Milerad

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

Klinisk
neurofysiolog
vid Skånes
universitetssjukhus.
Webbansvarig
för Seniora
Läkare

Redaktör
för Seniora
Läkare och
skolöverläkare.

Redigering: Christer Bark
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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.

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

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

tt hjärtligt tack till Magnus
E. Sundblad som ordnat det
vetenskapliga programmet
vid det nyligen genomförda
höstmötet i Visby. Magnus
hade engagerat flera av sina kollegor
vid Visby lasarett som arbetat internationellt. Särskilt intressant fann jag
Azin Narbanis berättelse om hans
karriär fram till att bli en omtyckt
kirurg på Visby lasarett.
Som medicinare, då jag haft läkemedel som mitt viktigaste behandlingsinstrument, var kirurgen Staffan
Barks anförande om nutritionens
betydelse utomordentligt intressant
och stimulerande.
Staffans resa till Kina i början av
1980-talet och många år därefter kom
att betyda mycket för Kinas utveckling
av nutritionen efter kirurgiska
ingrepp.
Dessa erfarenheter var sannolikt
värdefulla för Staffans fortsatta tjänstgöring inom läkemedelsindustrin för
Sverige.
Här besannades min åsikt att flera
läkare borde arbeta både som kliniker
i Sverige och med läkemedels- och
med-techindustri. Detta skulle säkert
öka vårt lands export av läkemedel
och medicinsk utrustning och öka vårt
internationella utbyte.
Magnus E. Sundblads egna gedigna
erfarenhet från tjänstgöring i flera
omgångar i Etiopien avslutade på ett
mycket stimulerande sätt de internationella föredragen.
Ulla-Britt och Henning Höjer skall
ha ett stort tack från oss alla som
deltog i Visby-höstmötet för att det
kulturella och sociala programmet
kom på plats. Utan deras medverkan

hade höstmötet inte blivit av.
Avslutningsmiddagen i Nicolai ruin
var mycket minnesvärd och jag är
säker på att alla hade en trevlig kväll
med stort utbyte mellan kollegor och
anhöriga
Styrelsen har engagerat sig i Läkarförbundets utformning av ny webbsida. Marianne Ors har huvudansvaret
för vår sida. Jag hoppas vår webb-sida
kommer att bli mer informativ och
locka flera medlemmar. Det kommer
bland annat att bli enklare att anmäla
sig som medlem till vår förening. På
sikt kommer våra medlemmar även
att kunna komma med inlägg och
skapa opinion. Hemsidan kan därmed
bli ett komplement till vår tidning.
Samverkan med andra pensionärsorganisationer anser jag viktig för att
skapa opinion kring hälso- och sjukvårdsfrågor t.ex. en nationell väntelista där väntetider och vårdkvalitet
tydliggörs.
Vår ambition var att komma fram i
massmedia före riksdagsvalet, men
detta lyckades inte. Vi fortsätter
under hösten. I kontakterna med
pensionärsorganisationerna har vi
identifierat flera viktiga frågor exempelvis att många läkemedelsföretag
säljer läkemedel som saknar
läkemedelsförsäkring. Vi överväger
att få till stånd en rundabordskonferens med Läkemedelsverket.
Min strävan har varit att alla pensionerade läkare skall kunna skriva Erecept. Detta har inte gått att ordna
på ett billigt sätt. Glädjande nog överväger regeringen att inrätta en kost-

nadsfri webb-plats där seniorer och
fritidsförskrivande läkare kan skriva Erecept. Möjligen dröjer det till 2020.
Vi skall försöka påskynda processen.
Frågan är om pappersrecepten kan
avskaffas helt. Vad händer vid elavbrott, datahaveri, dataintrång eller
sabotage?
Mitt relativt långa deltagande i det
centrala läkarförbundet går mot sitt
slut i och med förbundets fullmäktigemöte i november.
Styrelsen har nominerat vår vice
ordförande Torsten Mossberg som
efterträdare i förbundsstyrelsen. Jag
och styrelsen hoppas att Torsten blir
vald så att Seniora Läkare får en
mycket kompetent och erfaren representant i förbundsstyrelsen som kan
driva seniora läkares viktiga frågor
inom bland annat etik, fortbildning,
löner och pensioner.
Jag fortsätter som ordförande för
Seniora Läkare fram till vårmötet i
Gävle. Alla är hjärtligt välkomna till
detta möte i maj 2019, som jag
hoppas kan ge nya kunskaper och kulturellt utbyte.

Anders Dahlqvist, ordförande i föreningen Seniora Läkare
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forskning | Ig Nobel-pristagarna 2018
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Litteraturpriset

Vinnare: Thea Blackler, Rafael Gomez,
Vesna Popovic och M. Helen Thompson för
att ha dokumenterat att de flesta som
använder komplicerade produkter inte läser
instruktionsmanualerna.

Ig Nobels mål:
Att få oss att först skratta och
sedan tänka efter.

Medicinska utbildningspriset

• 2018 års Nobelpris är nu utdelade, men visste du att
sedan 1991 har det varje år delats ut alternativa ”Nobelpris”.
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PS: För den som eventuellt vill ta efter idén
så går det att lära sig allt om pappersplan
och hur man viker det perfekta planet på
Illustrerad Vetenskaps hemsida:
https://illvet.se/teknologi/pappersplan-lardig-att-vika-varldens-basta-pappersplan
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Biologipriset

Vinnare: Akira Horiuchi,
gastroenterolog från Japan,
som kunde visa att det går
att koloskopera sig själv
med ringa obehag – om man
bara sitter i stället för att
ligga.

DE
(O)SANNOLIKA
”NOBEL”PRISEN

2018 års prisceremoni inleddes
traditionsenligt med att publiken fick
kasta pappersplan mot ett levande
mål på scenen.
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illhör du dem som tycker att
forskare lägger ned för lite tid
på kniviga medicinska och
naturvetenskapliga vardagsproblem? Då är den 13 september ett datum att lägga på minnet. Varje
år på denna dag delar stiftelsen Ig Nobel
(uttalas Ignobel) ut priser till forskare
som tar sig an alternativa frågor i ungefär
samma kategorier som de traditionella
Nobel utmärkelserna.
Kan man behandla njursten genom
att åka berg- och- dalbana och går det att
koloskopera sig själv?
Årets Ig Nobel pristagare har de vetenskapligt grundade svaren. Själva ceremonin äger rum på Harvard i ett jätteauditorium för över 1000 deltagare och
priserna brukar delas ut av ordinarie
nobelpristagare. I år var det Eric Maskin

(ekonomi 2007), Wolfgang Ketterle (fysik,
2001), Oliver Hart (ekonomi, 2016) och
Michael Rosbash (medicin, 2017) som var
prisutdelare. En viktig skillnad mot
Nobelceremonin i Stockholm är att pristagarnas klädsel ligger närmare studentspex än frack och tacktalen får vara högst
60 sekunder långa innan moderatorn, en
8-årig flicka, avbryter med att säga
"Snälla sluta, det här är tråkigt!”. En
annan olikhet är prissumman, 10 miljarder dollar, men inte i USA-valuta utan
Zimbabwe-dollar. Beloppet motsvarar
ungefär 5 cent.
Men åter till årets pristagare och deras
upptäckter.
För att utvärdera om ett åk i berg-ochdalbana kan få en njursten att komma ut
gjorde forskarna en 3D-utskrift av en
uretär med njursten och placerade denna

a

Biologi-priset blev en framgång för tre svenska forskare, Erika Wallin, doktor i kemi, Erik Hedenström, professor i organisk kemi vid Mittuniversitetet och Marie Bengtsson, organisk kemist från Lund som i en internationell forskargrupp kunnat visa att vinexperter på ett tillförlitligt sätt, med lukten,
kan identifiera närvaron av en bananfluga av kvinnligt kön i ett glas vin. På bilden visar några i den internationella forskargruppen sin upptäckt under Ig
Nobel-galan där en av forskarna med tydlig avsmak tydligt känner hur en flugas ferromoner gjort vinet odrickbart.

i framsätet eller baksätet på Big
Thunder Mountain Railroad en
klassisk skräckis på Disney World.
Efter 20 randomiserade åk var resultatet tydligt. Stod modellen i baksätet
kom njurstenen ut i 64 procent av
åken, men i framsätet i bara 17
procent av åken. En signifikant skillnad
och en viktig information till eventuella drabbade nöjesparkbesökare.
Det andra medicinpriset gick till
Akira Horiuchi, gastroenterolog från
Japan, som kunde visa att gör-detsjälv koloskopi går att utföra med
ringa obehag, om man bara sitter i
stället för att ligga.
Kemipriset gick till en forskargrupp
som jämförde saliv med mer etablerade rengöringsmedel. Viktig forskning – för handen på hjärtat – vem har
inte testat att använda lite saliv för att
ta bort en ovälkommen fläck? De som
gör det kan lugnt fortsätta, för inget
slår saliv när det gäller att rengöra
guld eller förgyllda föremål.
Från naturvetenskap till humaniora.

Litteraturpriset är speciellt intressant
eftersom det i år inte får någon konkurrens från Stockholm. Pristagarna
kunde visa att användare av komplicerade elektronikprodukter inte läser de
bifogade manualerna för att hantera
utrustningen rätt, ett resultat som
många kanske haft på känn. Ett annat
pris som intuitivt bekräftar vad vi trott
var årets ekonomipris. Här kunde forskargruppen visa att anställda mådde
klart bättre på jobbet om de fick
sticka nålar i Voodoo-dockor som föreställde deras jobbiga chef.
Vad ska alla forskningsintresserade
egentligen tycka om Ig Nobel? Visst är
det en Nobelparodi men med en seriös
underton. Forskningsområdena ska få
oss att skratta men samtidigt stämma
till eftertanke eftersom man faktiskt
nalkas reella naturvetenskapliga eller
humanistiska problem om än från en
något oväntad utgångspunkt.
Njursten är både vanligt och ytterst
smärtsamt och att kortvarigt fritt fall
utlöser en stenpassage är ny och

potentiellt viktig kunskap. Samma sak
gäller koloskopin där många patienter
upplever starka obehag. Att det blir så
mycket lättare i sittande är både
viktigt och oväntat.
När det gäller direkt praktisk nytta
skulle jag kanske lägga min röst på
Voodoo-dockan. Dålig arbetsmiljö är
en av svensk sjukvårds stora utmaningar. I stället för att medarbetare
ska sluta eller säga upp sig – varför
inte utrusta alla med en Voodoodocka föreställande valfri överordnad
chef, sjukhusdirektör eller sjukvårdspolitiker? För att inte tala om vilken
hjälp till självhjälp Voodoo skulle vara
för alla potentiella eller verksamma
näthatare. I stället för att vräka ur sig
otidigheter mot offentliga personer –
installera ett Voodoo program på din
dator, ta fram den virtuella nålen och
stick till.
Josef Milerad
Mer om IG Nobel nästa uppslag >>>
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Åttaåriga miss Sweetie
Poo som avbröt talarna
efter 60 sekunder med
orden: ”Snälla sluta,
det här är tråkigt, snälla
sluta, det här är tråkigt,
snälla sluta, det här är
tråkigt…”

forskning | Ig Nobel-pristagarna

4

Nutritionspriset

Vinnare: James Cole (Zimbabwe, Tanzania,
och Storbritannien) för att ha beräknat att
kaloriintaget från mänsklig kannibalismkost
är signifikant lägre än kaloriintaget från de
flesta traditionella köttdieter.

5

Reproduktionsmedicinpriset

Vinnare: John Barry, Bruce Blank och Michel
Boielau för att ha använt frimärken för att
testa om det manliga könsorganet fungerar
som det ska.

6

Kemipriset

Vinnare: De portugisiska forskarna Paula
Romão, Adília Alarcão and the late César
Viana för att ha mätt hur bra mänsklig saliv
är för att rengöra smutsiga ytor.

7

Medicinpriset

Vinnare: Ett team från USA för att ha visat att
en 3D-utskrift av en uretär med njursten kommer
ut bättre om den är placerad i baksätet på en
berg-och-dalbana. Efter 20 randomiserade åk
var resultatet tydligt. I baksätet kom njurstenen
ut i 64 procent av åken, men i framsätet i bara
17 procent av åken.

8x
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Fredspriset

Vinnare: Ett spanskt-colombianskt forskarteam
för att ha mätt frekvensen, motivationen och
effekten av att skrika och skälla på andra
bilister.

Ekonomipriset

Vinnare: Ett internationellt forskarteam för att
ha visat att anställda mådde klart bättre på
jobbet om de fick sticka nålar i Voodoo-dockor
som föreställde deras jobbiga chef.

Människan eller apan?

Vem är bäst på att apa efter?
10A

Antropologipriset

Vinnare: Ett internationellt team med bl.a den svenske forskaren Thomas Persson,
vetenskaplig föreståndare vid Lunds Universitets Primatforskningsstation Furuvik, som samlat in
bevis i ett zoo att schimpanser imiterar människor ungefär lika ofta och lika bra som människor
imiterar schimpanser. På bilden avbryts Thomas Perssons tacktal av åttaåriga miss Sweetie Poo.

T

omas Persson är prefekt för Filosofiska institutionen vid Lunds
universitet och vetenskaplig
föreståndare vid Lunds Universitets
Primatforskningsstation Furuvik.
Hans forskningsintresse har varit
primaternas kognition och mentala
förmåga – något som kan bidra till
förståelsen av hur våra egna mentala
förmågor har utvecklats. Tomas

6
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Persson fick tillsammans med
Gabriela-Alina Sauciuc och Elainie
Madsen årets Ig Nobelpris i antropologi för studien ”Spontaneous crossspecies imitation in interaction
between chimpanzees and zoo
visitors.
Vad forskargruppen kunde visa var
att schimpanser på Furuviksparken
imiterade djurparksbesökare lika

mycket, och lika bra, som besökarna
imiterade schimpanserna.
Varför gjorde ni denna djurparksstudie frågade Seniora Läkare Tomas
Persson. Och hur skulle du vilja
beskriva fynden med dina egna ord?
– Vi hade tidigare sett i vår vardagliga interaktion med schimpanserna,
och djurskötarnas interaktion, att vi
spontant involverar mycket imitation i
kommunikationen, precis som man
gör när man umgås med förspråkliga
barn.
– Schimpanserna tycktes svara på
denna typ av handlingar. Vi ville se om
detta är något de lärt sig i interaktion
med specifika individer eller om det
var mer allmänt. Det mest naturliga
sättet att studera spontan interaktion
med främlingar var att studera djurparksbesökarna. Det visade sig att
man imiterade lika mycket från båda
håll, cirka 10 procent av alla handlingar riktade till den andra arten, och
handlingar som var imitativa resulterade i en längre och mer lekfull interaktion.
– Den här sociala funktionen hos
imitation har aldrig studerats i
spontan interaktion hos schimpanser
förut. I djurforskningen har imitation

bara studerats som en inlärningsmekanism. Detta har också gjort det problematiskt att tillskriva djur imitationsförmågor, för det krävs förståelse av
andras handlingar och uppsåt för att
lära sig genom imitation, i dess strikta
bemärkelse.
Det är ingen tvekan om att vi
människor är fascinerade av apor –
hur mycket apa har vi i oss och är
fascinationen ömsesidig?
– Vi är primater, så det naturvetenskapliga svaret är 100 procent. Vad
gäller hur vi kategoriserar vår omvärld
så vill vi dock gärna göra skillnad på
oss och andra djur. Vari skillnaderna
ligger beror då på hur vi ställer upp
våra frågor. Min egen forskning går
inte ut på att definiera det unikt
mänskliga, så jag har inget bra svar på
detta. Likheterna är mer informativa
om man vill beskriva människans evolution.
– Vad gäller den andra delen av
frågan så gör definitivt aporna vi
studerar skillnad på andra arter.
Människan har en särställning då det
är den art de har växt upp med och
den som utfodrar dem, osv. Men om
de skulle vara mer fascinerade av oss–
om man bortser från det jag precis

beskrev – än av till exempel en ekorre,
är inte uppenbart. Men ekorrarna
imiterar dem i alla fall inte.
Ig Nobel ska få oss att skratta och
sedan tänka efter. Vad är den seriösa
implikationen av din studie och hur
världsberömd har du blivit nu?
– Jag skulle snarare fråga mig, vad
är den komiska aspekten i vår studie?
För oss har detta varit en seriös metod
för att undersöka ett seriöst fenomen.
Det var det som överraskade oss mest
när vi erbjöds priset. Man erbjuds det i
god tid före utdelningen för att man
skall kunna tack nej. Vissa ser ju priset
som en förolämpning. Vi blev dock
bara glada av att få ytterligare en
möjlighet att nå ut med vår forskning.
Organisatörerna får in 10 000
nomineringar per år, och det kan ju
knappast vara en av de 10 roligaste
studierna, så då väljer vi att se det som
en av de 10 mest intressanta
studierna. Det är ett bra betyg. Jag
har inte hunnit följa upp hur mycket
det har rapporterats om vårt pris.
Berömdhet måste dessutom mätas
genom igenkänningsfaktor och det är
det alldeles för tidigt att göra.

Seniora
Läkares tips

t Stäng av TV:n för en stund och
koppla i stället upp dig med datorn,
läsplattan eller mobilen till hemsidan
www.improbable.com/ig/
Den är en guldgruva som kommer
att ge dig både mycket skratt och
tänkvärt! Här hittar du allt från filmarkiv från tidigare prisutdelningar,
mängder av osannolik forskning, till
pressklipp och kommande evenemang.
I mars-april görs exempelvis en
Ig Nobel EuroTour då Skandinaiven
gästas. Kanske något att boka in
sig på?

Josef Milerad
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Staffan Bark – Kina
Thomas Holm
Operation Smile
Marocko

I världsarvets
stad möter
man världen

Azin Narbani
Iran

Peter Andersson, (Linköping)
Läkare utan gränser
och Röda Korset
Afghanistan

Thomas Holm
Operation Smile
Honduras

Ify Okocha
Nigeria

Magnus
E Sundblad
Etiopien
Peter Andersson, (Linköping)
Läkare utan gränser
och Röda Korset
Somalia

• Text: Torsten Mossberg och Marianne Ors • Foto: Torsten Mossberg

Gotland ligger mitt i Östersjön. Det geografiska läget har
gjort platsen till en naturlig mötesplats med tusenåriga
handelsförbindelser och internationella kontakter.
1995 upptogs Visby på Unescos världsarvslista.
Från Gotland har många läkare gjort stora insatser ute i världen
och till Gotland har läkare från andra delar av världen kommit.
Den 14-16 september berättade några av dem sina livshistorier på
Seniora Läkares höstmöte.
t Höstmötets tema var ”Utländska
läkare i Sverige – svenska läkare i
utlandet”. 122 seniora läkare fick
lyssna till förnämliga presentationer
av svenska kollegor och två invandrade läkare gav oss mycket att
fundera över.
Mötets värd Magnus Ehrborg
Sundblad hälsade alla välkomna på
fredagseftermiddagen i den
nybyggda salen. Välkomstorden upprepades sedan av länsrådet Peter
Molin som med stolthet berättade att
Gotlands sjukvård 2018 utsågs till en
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av de bästa i landet.
Att osteologi är ett viktigt komplement till arkeologiska studier
förstod alla efter att ha
lyssnat på Sabine Steens
(bilden) föredrag ”Vad
kan arkeologiska skelettmaterial bidra till inom
medicinsk forskning”.
Sabine är professor i osteologi och
verksam vid osteologilaboratoriet
Camus Gotland, dessutom är hon den
första kvinnliga professorn vid Högskolan på Gotland. Hon kommer att

Staffan Bergström
Mocambique

presentera sitt intressanta föredrag i
form av en artikel som vi publicerar i
nästa nummer av Seniora Läkare.

Barnmorskor som obstetriska
kirurger i Mocambique

t Staffan Bergström, professor
emeritus i internationell hälsa, tillbringade tio år i Mocambique som
chef för kvinnokliniken i Maputo,
tillika chef för mödrahälsovården. Där
fick han se över 500 mödradödsfall,
Fortsättning nästa uppslag >>>

Ett globalt utbyte av läkare räddar många liv och förhindrar mycket lidande. Under Seniora Läkares höstmöte i Visby fick deltagarna en
djupare insikt i vilka fantastiska insatser som görs av entusiastiska läkare under besvärliga och ibland farliga omständigheter.
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Dubbelt så många dör, i världen, av graviditets- och
förlossningsskador som av aids, malaria och tbc tillsammans
oftast pga. postpartumblödningar,
och många dödfödda barn varje dag.
I världen inträffar cirka 6,5
miljoner dödsfall i graviditets- och förlossningskomplikationer, dubbelt så
många som AIDS, malaria och TBC tillsammans, men får inte på långt när
lika stora resurser.
Staffan noterade att det kom patienter för vård till sjukhuset i Maputo
efter kejsarsnitt
och amputationer som utförts
av sjuksköterskor utan
läkarhjälp. De
var s.k. ”Tecnico
de Chirurgia”.
Utbildningen av
dessa formaliserades, tre års
teori samt ett
års praktik och
Staffan Bergström
dessa kunde
menade att det är inte
sedan kompenläkarna som sänkt
sera för den
mödradödligheten
utan barnmorskorna.
omfattande
läkarbristen. Dessa snabbutbildade
tekniker var naturligtvis svåra att
acceptera för de ”riktiga läkarna”.
I flera studier i vilka man jämfört
resultaten och kvaliteten mellan t.ex.
kejsarsnitt utförda av ”tecnicos” eller
läkare har man konstaterat identiskt
utfall. ”Tecnicos” stannar, i motsats till
de färdigutbildade läkarna, kvar i
landet.
Nästa steg var att ge barnmorskorna utbildning i obstetrisk kirurgi,
bl.a. sectio. Tack vare alla utbildningsinsatser har mödradödligheten i
Moçambique sjunkit från 1300 per år
1990 till 480 per år 2013.
Staffan menade slutligen att det
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inte är vi läkare som sänkt mödradödligheten utan barnmorskorna.
1878 införde barnmorskorna i
Sverige tångförlossningar, strax
därefter aortakompression för att
hejda postpartumblödning och sedan
noggrann handhygien, alla åtgärder
som haft stor betydelse för att sänka
barn- och mödradödligheten i vårt
land.

Katastrofmedicin

t Docent Peter Andersson, verksam
vid det Internationella medicinska
programmet med katastrofmedicin i
Linköping, berättade om sitt engagemang med Röda Korset och Läkare
utan gränser
Varje år dör 5 miljoner människor
till följd av trauman, varav 90 procent
inträffar i låginkomstländer. Dödstalet
är relaterat till landets inkomstnivå.
Högre inkomstnivåer ger inte
bara bättre
utbyggda sjukvårdssystem utan även
större möjligheter
till preventiva
åtgärder, exempelvis trafik med separerade trafikleder.
Peter Andersson
Internatio nellt står betonade vikten av
trafikolyckor för
att alla i teamet
den största andelen klarar svåra påav våldsam död, 24 frestningar. En enda
person som sviktar
procent. Suicid
och skapar konfliksvarar för 16
ter kan haverera ett
procent och krig två projekt.
procent. Idag finns
de största konflikthärdarna i Afrika
medan högsta antalet dödsfall till
följd av krigshandlingar har skett
inom Östra Medelhavsregionen inklu-

sive Afghanistan.
Organisationer som Röda Korset,
Läkare utan gränser och Operation
Smile rekryterar sin personal med
omsorg. Inte bara yrkeskompetensen
utan även personligheten bedöms via
intervjuer och gruppdynamiska tester.
Att bo tätt tillsammans under bristfälliga sanitära förhållanden och bara
tillåtas röra sig inom ett begränsat
område av säkerhetsskäl är påfrestande.
Peter betonade vikten av att alla i
teamet måste dra åt samma håll och
det får inte finnas någon konfliktgenerator, en enda person som sviktar
kan haverera ett projekt. Den person
som kvalar in efter testerna får utbildning med bl. a. kurser i hur insatser
organiseras och i krigskirurgi.
Man måste också vara klar över
riskerna med arbetet. Trots att sjukvårdspersonal är skyddade enligt
internationell lag, den 4:e Genèvekonventionen från 1949, händer det
att personal blir offer för terrorattacker. Den största säkerhetsrisken
är annars kidnappning. För närvarande uppfattas Afghanistan som det
farligaste landet att arbeta i, därnäst
Syd-Sudan.
Skadepanoramat varierar. I Jemen
och Pakistan handlar det mest om
skador efter flygbombningar och
skott. Detonations- eller tryckvågsskador ger pneumothorax. Bomber
ger ofta metallsplitterskador som
kräver upprepade revisioner.
Höghastighetsvapen ger skottskador
med liten ingång och stor utgång.
Minskadorna har minskat.
Utöver det akuta behovet av traumakirurgi inom ett område kvarstår
ett basalt behov av sjukvård och

kirurgi för befolkningen. 25-50
procent av verksamheten handlar
därför om non-trauma där kejsarsnitt
är speciellt viktigt. Ett problem i krigshärjade områden är att personal som
behärskar rutinsjukvården ofta flyttar,
vilket medför att kapaciteten i sjukvårdssystemen sjunker.
Peter gav oss några glimtar från
olika sjukhus där han arbetat. På
Istarlin Hospital, i Guri-El i Somalia
fanns, när han var där, en kirurg och
en allmänpraktiserande läkare.
Dessutom alternerade en kirurg med
en anestesiolog. I övrigt bestod
bemanningen av en barnmorska, en
laboratorietekniker och sju-åtta sjuksköterskor/sjukvårdare.
Verksamheten under ett år omfattade 36 000 konsultationer, 2 500
inläggningar fördelat på 60-80 sängplatser. Man utförde 561 kirurgiska
ingrepp samt 628 förlossningar varav
50 sectio.
Sterilisering över öppen låga
På sjukhuset fanns inte rinnande
vatten och man hade inga handskar.
Sterilisering av instrument skedde
över öppen låga. I staden Peshawar i
Pakistan finns flera sjukhus som kan
ge avancerad vård, bl. a. Röda korset.
Afghaner eller patienter från s.k.
tribal areas har ingen tillgång till den
avancerade sjukvården som kostar
pengar. Röda Korset tar däremot alla
krigsskadade, inklusive talibaner. På
ett sjukhus i Syd-Sudan handlade verksamheten mest om debridering av sår
hos unga män.
Varför väljer man att åka ut?
Peter svarade rättframt: Det är
spännande, man arbetar i internationella lag och kommer till ställen som
världsmedia rapporterar ifrån. Men
det finns även ett värde för det ordinarie kirurgarbetet eftersom man
tränas i att fatta beslut under stress

och att anpassa sig till resursbrist.
Arbetet innebär också kirurgisk
träning på tillstånd som är ovanliga i
Sverige. Inte minst får man träning
inför masskadesituationer som kan
uppstå även i vårt land.

Med Operation Smile i
Honduras och Marocko

t Thomas Holm, anestesiolog på
Visby lasarett, berättade om sitt
arbete med Operation Smile, en
global hjälporganisation med visionen
”Inget barn som
fötts med behandlingsbar ansiktsmissbildning ska
kränkas eller
tvingas leva
undangömt”.
Var tredje
minut föds ett
barn med LKG
(Läpp-KäkGomspalt), 200
000 per år i
Thomas Holm berättade att om man
världen, 200 i
Sverige. Defekten är volontär inom
Operation Smile eruppträder under
sätts resa och logi,
den andra foster- men ingen får lön.
månaden, risken
är bara 0,1 procent om ingen av föräldrarna har LKG, men 50 procent om
båda föräldrarna har missbildningen. I
Spanien är förekomsten låg, högre i
Sydostasien. I Sverige har vi fem centra
som opererar LKG.
Vid tre månaders ålder utförs
läpplastiken, vid sex månader
åtgärdas den mjuka gommen, vid två
års ålder den hårda och slutligen tandlisten vid tio års ålder.
LKG medför risk för barnen att dö
av undernäring före ett års ålder,
eftersom de inte kan suga och därmed
inte får i sig modersmjölk. Innan man
opererar genomför man därför ett
nutritionsprogram. Patientsäkerheten
är viktig, barnen opereras inte förrän

de har ökat i vikt och har acceptabla
blodvärden och risken därmed låg.
Organisationen Operation Smile
med huvudkontor i West Virginia ger
150-200 operationsuppdrag per år till
olika sjukhus. Uppdragen sköts av
cirka 6 000 volontärer över hela
världen, varav 225 i Sverige. Man
driver också 31 egna kliniker i 20
länder och arbetar kontinuerligt med
utbildning av lokal personal.
Sedan 1992 har 270 000 barn opererats. De senaste året har man lagt ut
152 uppdrag i 28 länder. Ett uppdrag
samlar 50 volontärer och förbereds i
månader. Ingreppen sker på en lokal
klinik efter att man annonserat om
gratis kirurgi. Under fem dagar
opereras 100-150 barn.
Hur blir man volontär?
Läkaren måste ha specialitetsbevis,
vara van vid barnsjukvård och ackrediteras av huvudkontoret. Logi, resa
ersätts men lön utbetalas inte. Alla
barn som strömmar in till den provisoriska mottagningen undersöks och de
som ska opereras får ligga över natten
för säkerhets skull.
Som narkosläkare är man ensam
under ingreppen, utan assistent, men
har hjälp av narkossjuksköterska vid
inledning och avslut av dessa ganska
långa intubationsnarkoser. Läkarna
måste vara i beredskap eftersom postoperativa blödningar kan inträffa.
Insamlingar pågår över hela
världen under mottot ” Ge barn ett
leende i gåva”. 77 procent av de
insamlade medlen går direkt in i verksamheten. Vi var många som fick ett
leende på läpparna efter denna
rörande berättelse. Bilderna på
barnen ”före” och ”efter” fick oss att
förstå hur oerhört angelägen denna
verksamhet är.

Fortsättning nästa uppslag >>>
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LÖRDAG KVÄLL OCH SÖNDAG

1

t Staffan Bark.
Överläkare och
kirurg på Visby
lasarett berättade
fängslande om sina
resor till Kina och
sitt stora engagemang i nutritionens
betydelse för goda
resultat inom
kirurgin. Staffan
berättar själv i en längre artikel i nästa
nummer.

En lång väg för en 20-årig
student från Iran till överläkare
i kirurgi i Visby

12
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3

Festmiddag och härliga utflykter

I läkemedelsindustrins tjänst
runt om i världen med ett
budskap om nutritionens
betydelse

t Azin Narbani kom till Sverige som
flykting från Iran 1985, gick sedan han
fått uppehållstillstånd på Komvux,
sökte och kom in till
läkarutbildningen i
Umeå hösten 1989.
Efter ett och ett
halvt år tog han sig
till Uppsala och tog
där sin läkarexamen
januari 1995. Men
nu blev det svårt för
honom att få AT.
Visby lasarett blev
– Är det ingen
räddningen för Azin
som vill ha mig i
Narbani
Sverige trots att man
kostat på mig en läkarutbildning?
frågade han sig. Skulle han byta
namn, ta sig till något annat land?
Visby lasarett blev räddningen, till en
början rehabkliniken, sedan kirurgkliniken där han nu är överläkare på kirurgkliniken och en av dem som varit
anställd på sjukhuset under längst tid.
Vilken förlust om han inte fångats upp
av Visby lasarett och erbjudits jobb
där!

2

1.Raukar vid
Langhammars.
2. Fårö kyrkas altare.
3. Söndagsmorgon
vid Kruttornet.

Ify Okocha från Nigeria intervjuas av hennes språkmentor Magnus E Sundblad om vilka svårigheter
ett nytt språk kan innebära.

Min just påbörjade vandring
mot svensk legitimation

t Det var titeln på Magnus E
Sundblads intervju med den 35-åriga
nigerianska AT-läkaren, tillika fyrbarnsmamman Ify Okocha.
Magnus är via Rotarys program
”Korta vägen” hennes språkmentor.
Ify skildrade på ett fint sätt de stora
svårigheter som ett nytt språk kan
innebära, i synnerhet när det gäller att
förstå och klara de tre kunskapsprov
som krävs för läkarlegitimation.
Alla tre delar: preklinisk kunskap, ATprov och slutligen förmåga förstå vetenskaplig text, måste klaras vid ett tillfälle.
I väntan på att hon ska klara alla tre
proven, hon har fem chanser, arbetar
hon som biomedicinsk analytiker
(lab.ass) på Visby lasarett. En fin bekantskap med en målmedveten kvinna.

Ett kliniskt samverkansprojekt
mellan Etiopiens ledande
universitetssjukhus i Jimma
och Visby lasarett
t Om det berättade vår värd Magnus
E Sundblad. Han gav oss inblick i ett
sjukdomspanorama som vi inte ser i
vårt land, jodbriststruma av gigantiska
mått, TBC-destruktioner, filariaödem,
sigmoideumvolvulus pga. flitigt bruk
av Injera, bröd bakat på inhemskt
sädesslag.
Begränsade resurser innebar strama
prioriteringar. Magnus insatser som
kirurg och undervisare belönades med
att han utnämndes till hedersprofessor. Dessutom fick han en toalettbyggnad uppkallad efter sig.
Sämre avtryck kan man göra!
Imponerande!

På söndagen gjorde några utflykt till
Fårö ”i Bergmans fotspår” andra en
historisk tur ”1361– året då Gotland
blev danskt”.
t Utfärderna gynnades av ett strålande soligt väder. Vi som åkte till Fårö
besökte bl.a. Ingrid och Ingmar
Bergmans grav (bilden ovan, Fårö
kyrka och Begmancenter, såg en
mängd raukar, andades härlig havsluft
och förstod varför Ingmar Bergman
blev så förtjust i miljön. Nöjda och förtjusta lämnade vi också rosornas ö
med en mängd goda minnen och ett
leende. på läpparna.

Tack-visa vid festmiddagen
i S:t Nicolai Ruin
Stor kärlek till Visby vi känner,
till Magnus och mötet också.
Så härligt att va´ här med vänner
En gränslös lektion från nu och då
När hemåt vi nu näsan vänder
Vi lärt oss skeletts-hemlighet
Att ”tecnicos” kan göra sectio.
Ja så mycket mer vi nu vet
#Öppna för världen, hjärta och dörr
Ta emot kunskap, ny och från förr
Tack för vår resa, brett perspektiv
Rädda ett leende, rädda ett liv”
Musik: Mattinata
Text och sång: Torsten Mossberg

Höstmötets festmiddag intogs i den spännande och vackert ljussatta kyrkoruinen S:t Nicolai. Lokala
specialiteter med bl.a. lammfilé och saffranspannkaka och trevliga tal förgyllde kvällen. Det drog lite
kallt om benen, men den generösa atmosfären och de goda vinerna värmde gott.
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Boka redan nu vårmötet 24-26 maj i Gävle
Välkommen till 2019-års
vårmöte i den anrika
staden vid Gavleån. Konferensen hålls i det vackra
Gävle konserthus med unik
världsberömd arkitektur.
t Under konferensen kommer vi att
ge oss in på ämnen som ”Hudtumörer och AI”, ”Tankar kring geriatrikens organisation”, ”Den öppna
vårdens historiska utveckling (utredningar och verklighet)”, ”En
ortoped och stridbar idrottsläkares
verksamhet i Gävle” och andra
intressanta ämnen.
Till detta förpackas ett lättillgängligt kulturprogram, bl.a. besök på
Sveriges fängelsemuseum,
promenad i Gamla Gefle, Länsmuseet med Gunnar Syréns glaskonst,
samt utflykt till Älvkarleby på Laxön.
Vi bjuder även på kulinariska höjdpunkter med trevligt umgänge.
Anders Dahlqvist

I Gamla Gefle erbjuds en härlig promenad i det fria…
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vidare på ”Specialitets- och intresseförening”.
Eller gå drirekt till formuläret:
https://slf.se/bli-medlem/ga-med-isveriges-lakarforbund/?form=specialist

Detta får du:
…och på Sveriges fängelsemuseum en fängslande tur i svensk kriminalvårdshistoria där du får lära
dig hur det gick till då Sverige övergick från offentligt verkställda skam & kroppsstraff till frihetsberövande straff i fängelse.

eller telefon 073-8015175.
Betalning kan ske via Väst-SÄL:s plusgiro
499486-9, swish 1232459113, eller kontant.
6 december: ”Luciamöte”.
Plats: Örgryte församlingshem.
Program och tider:
11.30. Vi träffas och minglar med glögg.
12.00. Föredrag av professor Hans Bjur som
berättar om Albert Lilienberg, Göteborgs förste
stadsingenjör (stadsplanerare). Troligen kommer

det att finnas möjlighet att köpa bok om
densamme efteråt.
13.00. Julbord.
Kostnad: 300 kr.
Bindande anmälan senast 30 november
till Malin Lindh via
e-post:malin.lindh01@gmail.com
eller telefon 073-8015175.
Betalning kan ske via Väst-SÄL:s plusgiro
499486-9, swish 1232459113, eller kontant.
Välkomna!

SKÅNE-SÄL – HÖSTPROGRAMMET
9 november:
Plats: Sal F1 Lasarettsblocket.
Programmet: Föredrag och gåsmiddag.
Tid: kl 18 och gåsmiddag kl 19.30
t Skåne-SÄL är traditionsenligt inviterat av
Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet till

Vår nya hemsida är nu under uppbyggnad! Där ska information om
aktiviteter i vår förening finnas tillgänglig på ett enkelt och tydligt sätt.
Om du går in på www.slf.se/senioralakare så kommer du direkt till startsidan.
Men Rom byggdes inte på en dag,
så ha tålamod. Vissa saker är färdigbyggda, andra är på gång.
Vill du bli medlem i Seniora Läkare
så kan du redan nu gå direkt till
anmälningsformuläret som är klart:
Gå till Läkarförbundets hemsida:
www.slf.se På startsidan finns en grön
ruta ” Läs mer och bli medlem”.
Klicka på ”Bli medlem idag” och

Uppgifterna kommer till Läkarförbundet och vår sekreterare.
För att vara med i vår förening måste
du vara med i Sveriges läkarförbund,
men du behöver inte vara pensionär!

Gå med i Seniora Läkare!

VÄST-SÄL – HÖSTPROGRAMMET
25 oktober: Höstmöte.
Plats: Örgryte församlingshem.
Program och tider:
12.00. Föredrag av Leif Dotevall som kommer
att behandla vaccinationer och mässlingsepidemin.
13.00. Lunch.
Kostnad: 200 kr.
Bindande anmälan senast 19 oktober
till Malin Lindh via
e-post:malin.lindh01@gmail.com

Snart är Seniora Läkares nya hemsida klar!

föredrag av Maria Josefsson, pristagare av
Bengt Lindskogs pris i Medicinens historia:
Veterinärmedicinaren Elis Sandberg,
mirakelmedicinen THX och Folkhemmets vetenskap, och till efterföljande gåsmiddag kl 19.30 i
Locus medicus.

t Anmälan till gåsmiddag sker genom
insättning av 500 kr till pg: 631540-2 senast
den 2 november.
Notera namn (+ev partners namn)
i meddelanderutan.
Begränsat antal platser.

Aktuell fortbildning vid
konferenser två gånger per år.
En unik blandning av social
gemenskap, kollegialt utbyte och
professionell information.
Spännande kulturresor över
hela världen.
Facklig aktivitet för seniora
läkares särskilda intressen.
Tidningen Seniora Läkare, fyra
nummer per år, med aktuella
medicinska och kulturella artiklar.

• Seniora Läkare är en intresseförening i
Läkarförbundet. Vi utgör en referens- och
expertgrupp i förbundet när det gäller
seniora läkares speciella frågor som arbetsmiljö, fortbildning, pensions- och försäkringsfrågor mm.
• Vi är för närvarande representerade i
Förbundsstyrelsen, i Etik och ansvarsrådet,
samt Sjukhusläkarna m.fl. lokal och yrkesföreningar.
• Vi deltar i samhällsdebatten och
samarbetar med de stora pensionärsorganisationerna för en god och likvärdig
vård över landstingsgränserna,
framför allt för för den äldre
patienten.
Torsten Mossberg,
vice ordförande

Så söker du medlemsskap: Medlemsskap söker du via vår hemsida – se ovan
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föreningsnytt

All inclusive eller à la carte?

V

id föreningens senaste
möten har deltagarna
betalat en heltäckande
konferensavgift med eller
utan logi. Det senare har
helt berott på mötesort och de priser
och subventioner vi kunnat förhandla
fram.
Ett fåtal medlemmar har av och till
protesterat mot att behöva betala ett
enhetspris. Andra har avstått med
knuten hand i byxfickan.
Skälen har varit att man
• Endast velat ta del av föredragen.
• Endast kunna delta delar av tiden.
• Föredragit att inta måltider med
vänner på orten.
• Inte varit i behov av logi på mötesorten.
• Ansett priset för högt i förhållande
till vad andra möten eller resor kostar.
Styrelsen har sina skäl för att
använda ett s.k. konferenspaket, där
innehållet varierar med mötesortens
förutsättningar och prisnivå. Den
totala kostnaden för förening eller
deltagare beror således helt på de
offerter som vi får från lokala hotelloch konferensanläggningar.
Anläggningar som kan ta emot
150–300 deltagare är få eller saknas
helt på många orter och måste bokas
minst 1½ år i förväg.
Den lokala arrangörsgruppens
ideella arbete, inte minst med att
skapa ett lockande program, är helt
avgörande för vår styrelses möjlighet
att hålla kostnaderna nere.
Då merparten av dessa är fasta blir
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Så mycket
kostar det att
anordna möten

Kongresslokal
Fredag- lördag: Gratis eller cirka
50 000 krronor.
Tekniker
1 500 kr / timme dagtid.
3 000 kr/timme kvällstid.
Festlokal för bankett
50 000 -75 000 kronor.
3-rätters festmiddag med
vinpaket
700 - 2 000 kr/person.
Mikrofon/ljudanläggning
kvällstid
10 000 kronor.
Hyra av piano etc.
för underhållning
5 000 - 10 000 kronor.
Dansmusik och eventuell
underhållning
30 000 kronor.
Eventuell kongressbyrå
500 - 700 kr /deltagare

deltagaravgiften i högsta grad
beroende av antalet deltagare att
fördela dem på.
Det gäller således för styrelsen att
efter förhandlingar med olika parter
om priser och innehåll besluta sig för
en prisnivå och modell för konferensavgift, som man tror att ett tillräckligt
antal medlemmar är villiga att betala,
utan att samtidigt riskera ett större
underskott vid dålig anslutning.
Huvudprincipen är att varje möte
ska vara självfinansierat. Föreningen
är alltid ekonomisk garant vid underskott och den lokala gruppen utan
personligt ekonomiskt ansvar.
Tidigare har sponsring från
kommuner, landsting och industri
bidragit till mötenas finansiering, men
den möjligheten är numera stängd.
Vi skulle vid alla möten under
senare år behövt höja konferenspriset
med minst 50–100 procent för att
undgå underskott om inte lokala
arrangörer och föreläsare ställt upp
ideellt och hotell och möteslokaler tilllämpat vänskapspriser.
I Arjeplog bidrog detta till en cirka
1 500 - 2 000 kronor lägre deltagaravgift. På Djurö subventionerade föreningen deltagarnas konferensavgift
med ett liknande belopp.
Styrelsen fattar således beslut om
vilken betalningsmodell, priser och
storlek på riskgarantin som ska gälla.
Föreningens syften och mål styr dessa.
Prisnivån ska i förhållande till
utbudet vara attraktiv för alla föreningsmedlemmar. Fasta kostnader

för såväl program som gemensamma måltider ska fördelas solidariskt på samtliga mötesdeltagare.
Starka medicinska skäl kan i
undantagsfall tala för en liten
reduktion från ett fast konferenspaket.
Att betala extra för mingel
och festmiddag ger automatiskt
ett högre svårberäknat pris och
på större orter ett så stort
bortfall att de blir omöjligt att
erbjuda upplevelser av typ festmiddag i Rikssalen på Uppsala
slott eller St. Nicolai kyrkoruin
i Visby.
Övriga berövas då en upplevelse och tvingas avstå från
den samvaro med seniora
kollegor som är ett syfte
med föreningen.
Styrelsen vill på detta
sätt redovisa såväl förutsättningar som värderingar som ligger till
grund för varför vi ibland
föredrar en fast meny
framför att erbjuda en à
la cartemeny.
I ett kommande
nummer kommer vi
presentera en modifierad form av
höstmöte kombinerat med 1–2 dagars
kulturresa i Sverige eller dess
närhet som ersättning till söndagsutflykterna.
Styrelsen

?
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resor

Resor med Seniora Läkare 2018-2019
Berlin
5-9 november, 2018
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.
På utflykt till Potsdam ser vi bl a
Nikolaikyrkan ritat av Berlins stora
arkitekt Karl Friedrich Schinkel och
Fredrik den Stores sommarresidens
Sanssouci.
Johan tar också oss med till sina
hemkvarter i Prenzlauer Berg, Berlins
pulserande konstnärskvarter.
Operaföreställning på ett av
stadens tre operahus.
n Resan är fulltecknad. För eventuella
återbud kontakta Ola Olsson Mejtresor, tel. 0704- 220174,
info@mejtresor.se www.mejtresor.se
Oslo
15-17 mars, 2019
Opera och kulturresa

Oslos nya opera där vi går på premiär!

t Under en helg fördjupar vi oss i
Oslos historia och kulturliv. På den nya
operan ser vi premiären på Richard
Strauss Rosenkavaljeren med bl a
svenske världsbarytonen Fredrik
Zetterström.
Vår ciceron är osloarkitekten Björn
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Astrup Fearley-museet, i Oslo, i den nya spektakulära museibyggnaden ritad av Renzo

Andresen som visar oss stadens äldre
och nyare bebyggelse. Vi besöker även
Nasjonalgalleriet med klassisk äldre
norskt måleri och Astrup Fearleymuseet i den nya spektakulära museibyggnaden av ritad av Renzo Piano.
n Information och anmälan: Ola
Olsson Mejtresor, tel. 0704- 220174,
info@mejtresor.se www.mejtresor.se
Sicilien
8-15 april och 7-14 maj 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 Italienkännaren Hans Lepp. Vi börjar i
Syrakusa, den gamla staden som grundades av grekerna på 700 f.Kr.
Vi bor två nätter i den gamla
staden som bland sina berömda innevånare 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 ”Leoparden”.
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 benediktinklostret Monreale och kuststaden Cefalù
med sin normandiska katedral. Det
blir besök på lantgård med vinprovning. I Palermo ges möjlighet att gå
på en föreställning på det klassiska
operahuset Teatro Massimo.
n Information och anmälan: Ola
Olsson Mejtresor, tel. 0704- 220174,
info@mejtresor.se www.mejtresor.se
New York
2-7 maj (hemkomst 8 maj) 2019
Kulturresa
t Med kunnig vägledning av New
Yorkguiden 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 emigrantcentret som tog emot 12 miljoner europeiska invandrare i början av 1900-talet.
Det blir också ateljébesök hos
konstnären Mats Pehrson som varit

MUSIKRESOR FÖR SJÄLEN

år
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NYÅR I GLITTRANDE ANTWERPEN

NYÅR I MÄHRENS PÄRLA BRNO

VÄLKOMMEN PÅ NYÅRSRESA till chokladmästarnas och de flamländska målarnas rike Flandern i de medeltida städerna Antwerpen
och Brügge. Vi strosar bland unika konstmuseer och glittrande
juldekorationer. I Antwerpen njuter vi av konsten i Rubenshuis och
på Mayer Van Den Bergh samt Unesco världsarvsnämnda museum;
tryckeriet i familjen Plantin-Moretus hem på Vrijdagmarkt. Vi bor
mycket bra på Hilton och njuter av Bizets ”Pärlfiskarna” på Opera
Ballet Vlaanderen. Med en 7-rätters galamiddag och dans firar vi in
det nya året. Ciceron är STEFAAN DEBRANDERE .

UPPLEV ETT NYÅR I TJECKISKA MÄHREN! Här i pånyttfödda
studentstaden Brno bjuder vi in till Tjeckiens nationalopera,
Sverigebekante Bedrich Smetanas ”Brudköpet” och en festlig
galamiddag som firar in det nya året i en vacker men okänd pärla.
Följ med till Mährens huvudstad under kunnig och säker ledning
av vår Tjeckien-expert CARL RÜSTER . Under Trettioåriga kriget
belägrade kung Gustav den II Adolfs trupper, under ledning av
general Torstenson, Brnos starka fäste Spilberk och vi gör även en
kort stadsrundtur i Prag på vägen till Brno.

28/12 • 5 DAGAR

30/12 • 5 DAGAR

NYÅR I OSLO

LE GRAND BORDEAUX

är att fira in det nya året
i Oslo med en nyårssupé på operahuset. Med fantastisk akustik
njuter vi av Donizettis stjärnspäckade ”Kärleksdrycken”. Vår
nyårsresa inkluderar besök på Nasjonalgalleriets Munchrum
samt en visning av operahuset. Nyårssupén serveras på det
spektakulära operahuset och vi avrundar vistelsen med en resa
bakåt i tiden till pionjären Fridtjof Nansens arktiska äventyr på
polarexpeditionsfartyget Fram. Vi bor bra på fyrstjärniga Thon
Hotel Opera. Musikciceron är RICHARD KLINGSPOR.

BORDEAUX VID HAVET ÄR EN AV EUROPAS VACKRASTE STÄDER

EN UPPLEVELSE UTÖVER DET VANLIGA

30/12 • 3 DAGAR

och vi bor utsökt på femstjärniga Grand Hotel Bordeaux. En
förstklassig föreställning väntar på ett av Europas legendariska
operahus och njutningen fullbordas av besöken i Saint Emilion
och på Medochalvön med dess världsberömda viner. Vi äter
vi gott, bor alldeles utmärkt och njuter av Jules Massenets
succéopera ”Manon”, arkitekturen och vinslotten vid Dordogne. Vår
Frankrikeexpert PETER HAGWALL tar oss även med på historiska
promenader.
10/4 • 5 DAGAR

MÅNGA FLER RESOR…
Fortsättning nästa uppslag >>>

R
Göran Alm | 30/ 11 • 5 DG
Spanska pärlor m fil dr
lona | 30/ 3 • 5 DG R
Opera och konst i Barce
R
s Kaufmann | 14/ 5 • 5 DG
Opera i Paris med Jona
R
DG
6
•
Dresden | 22/ 5
Opera & konst i Berlin och
6
6 • DG R
Wagner i Budapest | 19/

info@favoritresor.se
WWW.FAVORITRESOR.SE
Tel 08-660 18 00

Skräddarsydda resor och
kryssningar till Sydamerika

resor

Vi har skapat unika drömresor för privatpersoner
och grupper i 25 år. Kontakta våra personliga
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 Metropolitanoperan, Francis Poulencs Karmelitersystrarna och Giuseppe Verdis Rigoletto.
n Information om preliminärt
program och anmälan: Ola Olsson på
Mejtresor, tel. 0704- 220174,
info@mejtresor.se www.mejtresor.se

reseplanerare för ett förslag och offert på din
nästa drömresa!

Bordeaux & Dordogne
24-29 september 2019
Tema: Kultur och Tidig historia
med kulinariska utflykter
Klippan i Dordogne.

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

t En spännande och lärorik resa till
Frankrikes sydvästra hörn. Ny forskning 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 konstverk i otroliga grottkomplex.
Vi inleder med två nätter i SaintVincent-de-Cosse i Dordogne och gör
utflykter i området, där vi får höra om
människans tidiga historia.
Regionens kök är välkänt med t ex
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gåslever, tryffel, valnötter och traktens
fina frukter och viner, vilket inbjuder
till trevliga gemensamma måltider och
även besök på vingård.
Vi fortsätter till Bordeaux för tre
övernattningar. Stadskärnan i
Bordeaux 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 Guggenheim”
och flera fina museer.
Vi avrundar med ostron längs
atlantkusten. Opera eller konsert mot
tillägg.
n Information om program
och anmälan:
BK Travel Solutions,
telefon 040-60 60 220
info@bktravelsolutions.se,
https://projektwebb.bktravelsolutions.se/media/8148/program-senioralaekare-dordogne-bordeaux-

Bordeauxs stadskärna är UNESCO-världsarv.

180909.pdf
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 tillräckligt utbud av sådana resor.

Galapagos och Machu Picchu

Lyxkryssning med Silversea

Kombinera två av Sydamerikas absoluta höjdpunkter på
en och samma resa. En drömresa med många
möjlgheter. För dig med ont om tid föreslår vi en 12
dagars resa som ger minnen för livet.

Silverseas skiljer sig från andra ledande kryssningsrederier genom sitt exklusiva upplägg. Fartygen är elegant
inredda och tar bara hälften så många passagerare som
fartyg av samma storlek.

Låt dig inspireras

www.sydamerikaexperten.com
Tel. 035-178875
Tel. 08-218875
info@sydamerikaexperten.com

Vi skapar din unika drömresa

radions historia | Del 2 – Experimentåren

Den första sändningen gjordes 1923 från
Jacobs kyrka i Stockholm under julottan och var
sannolikt den första radiosändningen i världen av en
gudstjänst.
Foto: Larske

Foto: Tekniska Museet

Under de första åren kunde radiosändningarna bokstavligen hänga på en slak (tvätt)lina.
Till en början förstod ingen varför luftledningarna från mottagarstationen vid Spånga
kyrka gav så dåligt ljud, tills man upptäckte att en ”fru” hängt tvätt på de fina ”snörena”
från Spånga till Malmskillnadsgatan .
Foto: Mats Rydsbo

Radion kom till Sverige med guds hjälp

H

äromdagen föll min blick
på en volym i bokhyllan,
en jubileumskrönika som
gavs ut 1950 då Sveriges
Radio – dåvarande Radiotjänst fyllde 25 år. I den utgåvan finns
många spännande inblickar i rundradions födelse och första utvecklingsår.
33 bidrag av programchefer,
tekniskt ansvariga och andra personer
viktiga för radion återfinns i boken.
Bland författarna märks kända namn
som Henrik Dyfverman, Julius Rabe,
Sven Jerring, Erik Hjalmar Linder, Lars
Madsén och Per-Martin Hamberg.
Pionjärarbetet skildras inlevelsefullt
av den tekniske ingenjören Erik
Mattsson som var med från allra första
början. Han skötte den allra första
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sändaren på Telegrafverkets försöksstation vid Malmskillnadsgatan. Han
hoppade även in som hallåman.
Den första försöksstationen
byggdes 1923 – dvs. före rundradions
start i Sverige. Den första sändningen
från en kyrka var julottan 1923 från
Jacobs kyrka, sannolikt den första
radiosändningen i världen av en gudstjänst.
Morgonen var kall och bister. Detta
fick herr Sabel känna av med besked
eftersom han satt på ett tak vid
Regeringsgatan och höll mikrofonen
för att fånga upp och kunna sända
den inledande klockringningen. Sändningen blev mycket uppskattad av de
få som hade en kristallmottagare med
lurar, men herr Sabel blev nästan

djupfryst och ville inte gärna ställa
upp vid flera gudstjänster.
Den 12 december 1923 ”radierades” den första konserten från Stockholms konsertförening med bl.a.
Berwalds Sinfonie Singulière i C-dur
och Tjajkovskijs pianokonsert i b-moll.
Programmen från försöksstationen
bestod av sång och- musikunderhållning, föredrag, kåserier och uppläsningar. I de flesta fall bekostades programmen av affärs och tidningsföretag. Verksamheten baserades således
på reklam – vilket skulle ändras då
avtalen för den svenska rundradion
1925 förhandlades fram.
Programmen var mycket ambitiösa.
Den 12 mars 1924 kunde man få höra
följande: Tre mindre italienska piano-

stycken med Natanael Broman, sedermera musikchef på radiotjänst 1925.
Han stannade på radion ända till 1952.
Därefter An die Musik av Schubert, Du
bist wie eine Blume av Liszt och
Beethovens lovsång med Gunnar Grip,
baryton vid Kungl. Teatern. Natanael
Broman återkom med Månskenssonaten av Beethoven. Slutligen sjöng
Gunnar Grip en aria ur operan don
Carlos och en ur Maskeradbalen, båda
av Verdi.
Ett mycket uppskattat radiopar var
Hilma och Carl Barcklind, med uppläsningar och musikaliska inslag. Carl
Barcklind var den förste som spelade
dragspel i radio. Andra mycket trogna
medarbetare var August Falk och
Manda Björling som redan i december

1923 hade sin första Strindbergsafton.
Torsten Lennartson, tenor på Kungl.
teatern, var flitigt förekommande
redan i försökssändningarna.
Man återutsände ofta program från
Newcastle i England. Mottagarstationen låg vid Spånga kyrka. Dit hade
man en luftledning som beredde teknikerna många bekymmer. Då och då
blev det mycket dålig mottagning och
man fick jaga fel längs ledningen över
stadens tak från Malmskillnadsgatan
till Spånga. Man hade nästan gett upp
när det upptäcktes att en ”fru”
hängde tvätt på ”de fina snörena.”
”Frun” fick andra ”snören” och problemet var löst.
Hur föddes då den rikstäckande
rundradion?

Efter flera års försöksverksamhet
och förhandlingar fick Telegrafstyrelsen i uppdrag uppföra radiostationer i
hela landet. Tre ansökningar om att få
stå för programverksamheten hade
inkommit till stadsrådet, från Svenska
rundradioaktiebolaget, från grosshandlare Knut Öberg och från AB
Radiotjänst (representanter från
pressen och TT).
Under förhandlingarna samsades
de båda huvudkonkurrenterna Rundradiobolaget och AB Radiotjänst och
Kungl. Majt kunde bemyndiga AB
Radiotjänst att stå för programverksamheten. Den 1 januari 1925 startade
så rundradions verksamhet.
Torsten Mossberg
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g en PT(personlig tränare) så får du
en lättare ålderdom.

föreningsnytt | Vårmötet i Falun

Dysfunktionell andning
n
Carina Hagman, sjukgymnast på Falu
Rickettsia via sin saliv.
Gifterna kan vara neurotoxiner
dig en PT(personlig tränare) så får du
Rickettsia är ett artrikt släkte
en lättare ålderdom.
S som (som orsakar paralyser), hemotoxiner
berättade om dysfunktionell
lasarett,
finns i stora delar av världen. I Sverige
(koagulopatier, blödningar),
– ett andningsmönster
som
andning
har vi Rickettsia
Helvetica, som
cytotoxiner (mjukdelsnekroser) eller
Dysfunktionell
andning
namnet säger med ursprung i
myotoxiner (muskelsönderfall, endoHagman, sjukgymnast på Falu
ärCarina
rubbat
utan
att det finns
någon
Schweiz,
som sprids via fästingar, och
telskador).
lasarett,
berättade
om dysfunktionell
Rickettsia Felis som upptäcktes år 1990
I Afrika saluförs en mängd preparat
andning – ett andningsmönster som
diagnos, någon sjukdom
primär
i kattloppor i USA.
som är i stort sett verkningslösa. Den
är rubbat utan att det finns någon
Rickettsia
invaderar endotelceller i
enda och riktiga behandlingen är
primär diagnos,
någon
sjukdom
Den
dysfunktionella
andbakom.
små blodkärl och orsakar en vaskulit.
serum. Giftet extraheras manuellt från
bakom. Den dysfunktionella andMånga gånger
ningen förekommer
hos cirka 10 hos cirka
ningen
förekommer
10 kan man på platsen för ormar. Det krävs 700-1400 ”mjölkbettet av en fästing se en blåröd
ningar” av ormar för att få ihop till en
procent av vuxna, mest hos kvinnor
vuxna,
mest
kvinnor
procent
rodnad
eller ett sår som är belagd
ampull gift som sedan injiceras i en
och kan varaav
mycket
mer besvärlig
och hos
med en svart krusta – en sk ”eschar”
häst som bildar antikropparna.
plågsam än astma.
kanharvara
mycket
besvärlig
ochCarina
”tache noir” och
. En eschar uppstår
En torr beredning av immunoglosjälv lovat
skriva en mereller
på grund av en lokal vaskulit på
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Lördagen inleddes av att vår ordförande 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
pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna och SPKF (Kommunals
pensionärsförening) om att argumentera för en nationell väntelista som vi
tror kan öka kvaliteten och tillgängligheten för de äldre, de största vårdkonsumenterna. Styrelsen arbetar även
med att försöka få ändring på att de
billiga läkemedelskopior vi erbjuds på
apoteken inte sällan saknar försäkring.

gammal bakterie

Tunga vikter ger
lättare ålderdom

Vissa saker var bättre förr

D

OM FÖRFATTAREN
t Lars Thulin utbildade sig vid
Karolinska Sjukhuset, Sabbatsberg
och Serafimerlasarettet.
t Disputerade på en avhandling om
tarmhormoners effekt på blodflödet i
buken och blev docent i allmän kirurgi.
t År 1977 fick han Medicinska
Föreningens utmärkelse "Mäster”, som
årets bäste lärare vid Karolinska insti
tutet.
t År 1984 Chef vid Kirurgkliniken,
Centralsjukhuset, Kristianstad.
t Senior kirurg med profil bukkirurgi,
inklusive pankreaskirurgi, endoskopi
och laparoskopisk kirurgi.
t Handledare inom primärvården.
t Avslutning vid 80 års ålder.

et började i Falun med att jag
fick göra min kir: ass vid Falu
lasarett. Anställningsintervjun via telefon var kort:
”Du kan börja på måndag”, introduktionen genom en kollega likaså: ”Välkommen. Du är jour, ring om det är
något.”
Stig Lindgren var chef. Kliniken var
stor; alla kirurgiska subspecialiteter var
samlade i chefens hand. Alla var trygga
i hans lojalitet. Jag lärde omsider att
lojalitet är det viktigaste för personalen
och att lojalitet är det enda som ska
byggas uppifrån; allt annat ska byggas
från grunden. Det kanske är si och så
med den saken nuförtiden när chefer
bara passerar på väg till något annat.

Diagnostik
Under 50 års vandring på kirurgins
vindlande stig har jag deltagit i skiftet
från enbart klinisk diagnostik med stöd
av labb och röntgen till dagens
diagnostik genom maskiner, som ju –
det må erkännas – ofta är bättre. Men
det goda samtalet med patienten klarar
inte den mest behagliga maskin. Vi vill
alla träffa en gammal klok läkare som
ser helheten. Var finns hon eller han?

Endoskopi och titthål
Under min tid har endoskopin utvecklats från en hastig glutt i endoskopet
under beskydd av en senior, till diagnos
och behandling av blödande ulcus, esofagusvaricer, stenoser, polyper och
annat rackartyg.
Jag har också haft glädjen att konvertera från öppen kirurgi till titthålskirurgi. ”Lapgalla” blev kvickt standard.
Gastro- esofageal reflux och kolontu-
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mörer opererades. Bräckliga patienter
med akut buk, inklusive perforationer,
fick ett mycket bättre efterförlopp. Nya
instrument östes över oss.
Ärade icke-kirurg-kollegor! Är inte vi
kirurger fenomenalt duktiga? (Hybris,
kallas det visst). Det är lätt att glömma
att grunden till det hela är påhittiga
instrumentmakares påhitt.

Utbildning
Utbildning sker bäst i senior-juniorskap,
"såhär brukar bli bra". Jag undrar ifall
man har tid med sådant numera. Jag
minns mina lärare med tacksamhet och
själv blev jag omåttligt stolt när jag av
studenterna vid KI fick titeln "Mäster"
många år senare.
Sabbatsberg var exempel på ett bra
utbildningsställe. Chefen Bengt Fries
visade förtroende för sin personal och
var absolut lojal. Vi opererade jämt.
Mycket träning i hantverket (cheiron
betyder ju hantverkare). Korta journaler. Ingen reglerad arbetstid; när 40
timmars arbetsvecka infördes blev vi
lite vilsna. Avdelningen sköttes av översköterskan, som inte förslösade sin tid
framför datorn.
Till utbildning i Stockholm hörde
tjänstgöring vid Karolinska Sjukhuset,
som på den tiden inte hade drabbats av
några skandaler, och för min del vid
Thorax forskningslabb. Där strövade
idéer fritt omkring under varsam
ledning av chefen Pelle Olsson. Jag
lärde mig elektromagnetisk flödesmätning, och studerade effekten av gut
peptide hormones. Jag fick kika in i
forskningens finrum genom arbete med
Erik Jorpes och Viktor Mutt vid Karolinska Institutet. Deras laboratorium

framställde praktiskt taget alla ”gut
peptide hormones” som vi känner i
dag. Jorpes, giganten med överblick
över hela biokemin, Mutt med ett
blixtsnabbt intellekt. De hjälpte mig
att skriva en liten bok.
Karolinska Institutet styrdes av Kollegiet. Inga bluffmakare kunde snacka
sig in. Ack ja, det var bättre förr.
De kliniska blodflödesstudierna
utfördes vid Serafen av Hans Samnegård, Gunnar Tydén och mig. Effekten
av somatostatin vid carcinoid
syndrome (står i Fass) upptäcktes. Allt
var fritt och mycket roligt; det fanns
inga hinder. Chefen Curt Franksson
vann den nationella tävlingen i transplantationskirurgi. Han var en kraftkarl: tillitsfull, dynamisk, krävande och
lojal. Du som är gammal Serafare och
Senior Läkare och kanske läser det
här– minns du vad roligt det var på
Serafen?

Specialisering
och subspecialisering
Den här frågan har diskuterats så
länge jag minns. Alla ska givetvis inte
göra allt överallt. Då blir det hemslöjd.
Det går att fördela patienterna så att
alla blir nöjda, det vet jag, dock med
fara för uttunnad kompetens vid centralsjukhusen, eller alltför smal kompetens eljest. Var finns idag den veteran
som klarar allt i en akut situation?

Styrning
På min tid, som vi gubbar säger,
styrdes sjukvården av behoven, och
med proffs vid ratten. Kvalitet var
avgörande. Nu styrs sjukvården av det
politiska rävspelet, en konstig meritering. När man framöver har rivit alla
administrativa palats och kastat ut
dem som bara sitter vid de höga skrivborden, då kan man säga ”allt är
bättre nu.”
Lars Thulin

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
muskelstyrkeförlust. 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 styrningen av musklerna, de motoriska
neuronen.
”There are no non-responders”,
alla kan träna upp sig. Minskad risk
för utveckling av det metabola syndromet, bättre kardiovaskulärt status,
minskad osteoporos och förbättrad
kognitiv funktion. Men det räcker inte
med den vanliga promenaden det ska
vara belastning, helst tung. Styrketrä-
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Hög belastning har visat sig vara bra även vid hög ålder.

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

Anders Lindblom, infektions- och
smittskyddsläkare i Falun föreläste,
efter föreningens årsmöte, engagerat
om Rickettsia, en
fylogenetiskt
mycket gammal
mikroorganism
som växer intracellulärt 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
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utslag av typen rash eller maculopapulöst exanthem, dessutom huvudvärk, fotofobi, magtarmsymtom,
muskel- och ledvärk. Allvarliga tillstånd som meningit och perimyokardit finns beskrivna. Diagnostiken sker
med hjälp av indirekt mikro- immunofluorescens. Antikroppar är detekterbara 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 tropikmedicinskt problem.
1,8–2,5 miljoner människor i västvärlden blir ormbitna varje år, över
90 000 avlider av betten. De fattiga
från jordbruksbygderna och deras
barn är mest utsatta.

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 behandling i Afrika är många. Bl.a. korruption, lagrings- och distributionsproblem, svårigheter att ordna finansiering, dyrt med hästar för immunoglobulintillverkning, otillräcklig
forskning och bristfällig praxis.
Hur gör vi då med våra giftiga
huggormars bett i sommar? Ge inte
kortison – kortison har ingen dokumenterad 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.
Fortsättning nästa uppslag >>>
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Vad som orsakar dysfunktionell
andning är fortfarande okänt
Sammanfattning av föredrag hållet på vårmötet i Falun.

”

OM FÖRFATTAREN:

t Carina Hagman är Med. Dr.
t Specialistsjukgymnast inom Lungmedicin.
Verksam vid Fysioterapi och dietistverksamheten
i Landstinget Dalarna, Falu lasarett.
t Disputerade september 2016 vid Institutionen
för neurovetenskap, Fysioterapi, Uppsala universitet med avhandlingen ”Dysfunctional breathing
– clinical characteristics and treatment”.

Dysfunktionell andning (DA) är
ett tillstånd som kännetecknas
av ett andningsmönster som är förlagt
högt upp i bröstkorgen. Det högcostala andningsmönstret kan ha varit
ändamålsenligt från början, t.ex. i
samband med pneumoni eller stress,
men när besväret är borta och andningsmönstret kvarstår blir det dysfunktionellt.
Denna typ av andningsmönster kan ge
upphov till andnings- och andningsrelaterade symtom som inte kan tillskrivas en medicinsk diagnos såsom t.ex.
astma eller kroniskt obstruktiv
sjukdom. Symtomen kan vara kroniska
eller intermittenta.
Etiologin till DA är fortfarande inte
känd men både fysiologiska och psykologiska faktorer har visat sig kunna
leda till långvariga förändringar i andningsmönstret.
Det är vanligt att personer med DA
inte blir diagnostiserade eller att de
felaktigt får en astmadiagnos. DA kan
förkomma som enskilt tillstånd men
även tillsammans med andra tillstånd
och sjukdomar. Det kan påverka både
den fysiska och psykiska hälsan och

förekomsten av olika symtom, såsom
t.ex. andfåddhet, andnöd och tryck
över bröstet kan ge upphov till oro
som i sin tur kan framkalla ytterligare
störningar i andningsmönstret.
Det råder ännu ingen konsensus
angående definition, diagnoskriterier
eller behandling av DA men prevalensen uppskattas till ca 10 procent i den
vuxna populationen (hos personer
med och utan astma) och till ca 30
procent hos de med astma och förekommer oftare hos kvinnor än hos
män.
Studier har visat att många patienter med DA har upplevt besvär under
lång tid innan de identifierats med DA.
Många har sökt sjukvård akut på
grund av sina andningsbesvär och en
majoritet har blivit behandlade med
astmamediciner. Goda behandlingsresultat efter intervention bestående
av information och andningsträning
har påvisats. Bland annat med förbättrat andningsmönster, minskade
symtom och aktivitetsbegränsningar,
förbättrad hälsorelaterad livskvalitet,
minskad användning av astmamediciner och minskad sjukvårdskonsumtion.
I det dagliga arbetet med patienter
med oklara andnings- och andningsrelaterade besvär är det
viktigt att ha tillståndet
DA i åtanke i samband
med bedömning
och behandling.

”

Carina Hagman
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En kärleksförklaring
till ett gammalt lasarett
• Recension av
Berndt Ehinger,
Professor (oftalmologi).
Nyköpings lasarett – vårdens utveckling
under 1800-talet, de medicinska
genombrottens tid.
Författare: Roland Sahl och Henning Höjer.
Redaktion: Mia Sahl.
Grafisk formgivning: Elinor Hägg.
Boken kan beställas hos författarna via
SMS till 0706038867 eller e-post
henning.hojer@telia.com.
Priset är 150 kronor plus porto cirka 70 kronor.
Betalning via Swish till 0706038867, eller
mot faktura.

L

asarettsläkare var i gammal tid
hårt knutna till sina sjukhus. De
var närmast livegna och skulle
alltid finnas tillgängliga, hela
dygnet, vardag som helgdag. Ville de
resa någonstans måste de själva och
på egen bekostnad anställa en vikarie.
De ”kunde allt” och de gjorde
också ”allt”, med eget ansvar. De blev
mycket kända och uppskattade i sina
hemtrakter, och de växte i praktiken
kärleksfullt ihop med sitt sjukhus.
Inställningen till arbetet gick ofta i
arv, och författarna tror jag tillhör den
gruppen arvtagare. Roland Sahl och
Henning Höjer var klinikchefer på
Nyköpings lasarett, öron-näsa-halsläkare respektive allmänkirurg. De
skildrar lättläst, ömsint och starkt
vilken ställning deras sjukhus hade i
staden och bygden, sydöstra
Sörmland.
Av olika skäl har de valt att berätta
om sju decenniers medicinska utveck-
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ling från 1835, sedda från Nyköpings
horisont.
Nyköping var ända sedan vikingatid
och dessförinnan en viktig knutpunkt
för handel och sjöfart, med vattenvägar långt in i det bördiga inlandet.
Staden är sedan 1634 residensstad i
Sörmland. Det är därför knappast
överraskande att ett sjukhus inrättades där redan 1775 sedan Serafimergillet släppt sitt monopol på allmänna
sjukhus. Det var med dagens mått
först mycket oansenligt, men detta
gäller alla samtida allmänna sjukhus.
Samhällets utveckling ledde till att
Eskilstuna senare överflyglade
Nyköping i Sörmland, med starkare
industri, många fler invånare och
snart ett större sjukhus.
Under bokens 1800-tal gjordes
några mycket betydelsefulla medicinska framsteg. Eter- och kloroformnarkos infördes, liksom antiseptik och
aseptik. Vi lärde oss att det är bakterier, virus och andra mikroorganismer

som står för många mänskliga sjukfall.
Tre av bokens kapitel handlar om hur
just dessa framsteg nådde Nyköping
förbluffande tidigt om man betänker
att all dåtida medicinsk vetenskaplig
kommunikation gick via tryckta
skrifter, brev och studieresor. Detta är
desto mer anmärkningsvärt som
Sveriges makthavare i spåren av
franska revolutionen och napoleonkrigen infört censur på vetenskapligt
tryck från kontinenten och beskurit
rätt till vetenskapliga och andra
möten. Lasarettsläkares längtan efter
förnyande information gjorde dock
att dessa inskränkningar kunde
kringgås, ofta kanske i privat korrespondens, men annars okänt hur.
Boken innehåller därtill många och
talande utflykter i 1800-talets medicinhistoria och medicinska utveckling
som bildar en koncis och givande
bakgrund till hur sjukvårdens villkor
var och hur den bedrevs på 1800-talet
vid Nyköpings lasarett liksom vid alla
andra jämförbara svenska sjukhus.
Det var tre lasarettsläkare som drev
den goda utvecklingen i Nyköping
framåt, Gustav Adolf Landgren (1805
– 1857), Jonas Wilhelm Granberg
(1826 – 1912) och Bengt Bergenhem
(1856 – 1934). Alla var framstående
läkare, utbildade i Uppsala och Stockholm men också dugliga administratörer, noga med journalföring och
annan dokumentation till båtnad för
vårdens utveckling. Författarna skriver
om dem med tydlig vördnad och det
skiner igenom på många ställen att de
önskar sig fler sådana kunniga,

ansvarstagande och driftiga ledare i
dagens sjukvård.
En betydelselös tveksamhet har jag
stött på. Lorenz Heister (1683 – 1758) var
förvisso en framstående anatom som
skrev ett vida spritt och inflytelserikt anatomiskt arbete om många organ och
kirurgiska ingrepp. Det står i hans
arbeten att katarakt beror på grumlingar
i ögats lins, och observationen hade
gjorts av flera före honom. Det är därför
lite missvisande att säga att det var
Heister som upptäckte detta. Kanske var
anatomen Werner Rolfinck (1599-1673) i
Jena den förste år 1616, men kanske var
insikten spridd bland alla den tidens
starroperatörer som utvecklade andra
operationsmetoder än den som sedan
slog igenom, den som Jacques Daviel
publicerade 1748.
Boken förmedlar på ett mycket
givande sätt insikter om sjukvårdens
villkor på 1800-talet utanför de stora
städerna och universitetssjukhusen. Det
är påfallande hur mycket bättre samhället har blivit sedan dess. Den goda formgivningen förstärker textens klara och
informerande stil. n n n

Mina bästa
läsupplevelser
sommaren 2018
t Uppmuntrad av att den gick som följetong
i radion läste jag om Ingmar Bergmans
Laterna magica, en mycket välskriven bok
som ökar insikten i Bergmans tankeliv betydligt. Jag rekommenderar att du i sammanhanget även läser hans dotter Linn Ullmans
bok De oroliga, mycket skickligt uppbyggd.
(Pocket)
t Gillar du deckare med miljö ska du läsa
1793 av Niklas Natt och Dag. Han skildrar
1700-talets livsvillkor i Stockholm på ett
suveränt levande sätt. Finns i pocket.
t Vill du ha en obehaglig läsupplevelse och
en förståelse av vad som egentligen hände
när Anders Breivik utförde sitt terrordåd ska
du läsa Åsne Seierstads bok En av oss.
(Pocket).
/Torsten Mossberg

Dränkta pelargoner

L

armet kom från akutmottagningen: – Vi har
en patient här, en nästan
medvetslös man i 50-årsåldern. Kom fort!
Patienten var kallsvettig,
mycket blek och utan mätbart
blodtryck. Med svårighet
lyckades jag få in en intravenös
kanyl och sätta dropp. Men
blodtrycket stabiliserades inte.
Var skulle han vårdas? Någon
intensivvårdsavdelning fanns
inte. Han fick plats på ett
enkelrum på en medicinavdelning. Han kom dit vid 21.30 när
”natten” hade gått på.
Nattsjuksköterskan av den
gamla stammen hade ansvar för
två avdelningar och hade
hoppats på en lugn natt. Hennes
vana vid intensivvårdskrävande
patienter var ytterst begränsad,
om någon över huvudtaget.
Medicinjouren överlämnade
ordinationerna till mig med
orden: ”Det här är en chock,
den sköter du bäst, du som är
narkosläkare och kan intensivvård”.
Patienten hade under förmiddagen genomgått en undersökning av prostata med
biopsier (vävnadsprov) eftersom
en tumör misstänktes. Septisk
chock (blodförgiftning), tänkte
jag. Vad hade jag lärt mig om en
sådan under utbildningen?
Vätska, syrgas, något blodtryckshöjande läkemedel som aramin,
albumin, kortison och antibiotika for genom huvudet. Jag
försökte ringa min bakjour. Han

svarade inte, tyvärr inte
ovanligt. Nu gällde det att agera
självständigt och fatta egna
beslut för första gången i livet
vid en så svårt sjuk patients sida.
Jag ordinerade, nattsköterskan sprang och letade efter
mediciner, efter albumin etc.
Hon hittade inte ofta vad vi
behövde på den egna vårdavdelningen utan fick låna ihop
läkemedel från andra avdelningar på sjukhuset. Varje gång
hon kom in på rummet vattnade
hon pelargonerna som stod i
den djupa fönsternischen.
Patientens andning blev
alltmer ansträngd. Det var
uppenbart att han behövde
andningshjälp. Han behövde en
respirator. Vaktmästarna kom
bärande med den stora
Engströmrespiratorn uppför
trapporna till vårdavdelningen
som låg en trappa upp – hiss
saknades. Med hjälp av en narkossköterska intuberade jag
patienten och andningshjälpen
kunde inledas. Men patienten
försämrades succesivt trots
behandlingen, som jag nu i
efterhand uppfattar som ganska
adekvat, åtminstone för tiden,
1968. Patienten avled i gryningen. Vi kopplade bort respiratorn, avlägsnade alla slangar
och nålar. Allt larm förbyttes i
en stum tystnad. Tårarna rann
nerför mina kinder, frustrerad,
utmattad.
Pelargonerna i fönstret var
dränkta och mannen död.
Torsten Mossberg
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kultur
Biskop Esaias Tegnér och
unga Doktorinnan Emeli

Varför valde han då att bli biskop?
När han utnämndes till professor i
grekiska Lund 1812 var han tvungen
att prästviga sig för att få sitt
prebende, det vill säga sin lön. Det
blev ändå magert för familjen trots en
ganska ordnad ekonomi med Anna
Myhrmans värmländska hushållning.
Författarskapet gav inte de inkomster
som idag för exempelvis Leif GW och
Jan Gulliou. Som biskop fick han större
och mer inkomstbringande pastoratsprebenden. Dessutom kanske han
kände att genialiteten vid femtio års
ålder började sina. Det visade sig
också att hans efterföljande författarskap hade passerat zenit.

En tragisk
kärlekssaga
K

De mena sig sett vad ej borde ses.
De mena sig hört det som ej borde höras
De mena det ånyo har skett det ej borde ske.
De kraxar upprört med spruckna röster
sitt budskap i vårvinterdagen.
…
Vad är då skamlöst som mest? Att kraxa
som kråkor i Växjö – var morgon skvallret
blir Världs-Historia. Eller att älska
med Emili och sedan bestiga en prediktstol.
Vad bryr sig den morgontidiga kråkan om
nattens plåga.
Vad har de som gapar och sladdrar, som
flaxar med svarta vingar mot himlen om dagen,
att säga när du ensam möter vår herre.
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onsekvenserna av åldrandet av både kropp och själ
har vi nära in på oss, både
som aktivt verkande
läkare men också med
åren drabbande oss själva. Likväl finns
det ändå så gott som alltid ett
utrymme för den Stora Passionerade
Kärleken.
För en betraktare kan det kanske
dessutom verka kittlande med en
olovlig, socialt helt oaccepterad Kärlek
men likväl lidelsefull. Jag syftar på
kärleksförhållandet mellan den
åldrande Biskopen i Växjö Esaias
Tegnér och den unga Doktorinnan
Emeli Selldén.
På Tegnérkyrkogården i Växjö finns
två gravmonument som sticker ut;
Sångerskan Kristina Nilssons ganska
dystra stenmausoleum och den vackra
gravvården i högromantisk stil i vit
marmor tillhörande Esaias Tegnér och
hans hustru Anna född Myhrman. Som
av en händelse som ser ut som en
tanke, graven intill tillhör Fältläkaren
och Med. JubelDr. Sven Niklas Selldén
och hans hustru Emeli.
De tre somrarna i gymnasiet i
början på 50-talet feriejobbade jag på
Tegnérkyrkogården samtidigt som vi
på svensktimmarna ägnade nästan tre

terminer åt den svenska högromantiken på 1800-talet. Min skötsel av de
här gravarna på somrarna kan väl
därför sägas ha varit en form av
praktisk åskådningsundervisning.

Passion, ruelse och
social turbulens
En omaka kärleksrelation som denna
mellan en åldrande Högvördig Biskop
och en trettio år yngre läkarfru förutsätter givetvis en passion men den
innebär också ruelse, stridiga känslor,
samvetsprövande inre konflikter och
en social turbulens.
En författare som fångat just detta
är Ragnar Thoursie. Jag kan inte
undanhålla er en kort presentation
eftersom han har så mycket att tillföra
vår generation.
Han debuterade med Emaljögat
1945, spåddes en lysande framtid och
fick bl.a. Nordiska Rådets pris, men
försvann som byrådirektör in i Arbetsmarknadsverket som han skildrat i en
lysande satir i boken Elefantsjukan.
Efter sin pensionering 1989
återkom han med bibehållen skaparkraft med bland annat Sena Dikter där
denna dikt Kråkor kring Tegnér är
hämtad.
Efter fyllda nittio år kom hans sista

Emeli Selldén, 1812-1858, känd för att vara
vacker och sympatisk. Här är hon porträtterad i
en oljemålning av den kände porträttmålaren

Esaias Tegnér, 1782-1846, nationalskald med
passion. Här är han fångad av en illustratör
cirka 1838.

diktsamling före sin död för några år
sedan "Sånger från äldreomsorgen"
som borde ingå som kurslitteratur i
utbildningen i åldringsvård. Eller som
Thoursie skriver i förordet: "ett
poetiskt svar på Äldredelegationens
slutbetänkande från 2008".
Om man som för egen del har
hemsjukvården väntande runt hörnet
och vill förbereda sig för åldrandets
villkor finns bara en önskan: Läs den!

främste av dåtidens poeter och det
befästes ytterligare av Fritiofs saga
1825, som kom året innan.
Dessutom framstod han, vilket ofta
försvinner bakom allt deklamerande
av hans stora dikter, som en mycket
uppmärksammad och tongivande
radikal opinionsbildare i sina berömda
tal som fick en allmän spridning, till
exempel talet vid magisterpromotionen i Lund 1820.
Han hyllade förnuftet och vetenskapen mot fosforisternas flum och
vidskepelse, bland annat Atterbom.
"Det dunkelt sagda är det dunkelt
tänkta".
Prästvigd med tveksam religiös
övertygelse
Var han då religiös, trodde han på
treenigheten, på Kristus?
Det är ganska tveksamt. I sina
mycket uppriktiga, kvicka, humoristiska och ocensurerade brev som gavs
ut i elva band mellan åren 1953 till
1976 framgår det att han inte trodde
på uppståndelsen, inte heller på symboliken i nattvarden.

Tegnérs möte med
Vår Herre i predikostolen
Skalden talar i dikten om nattens
plåga inför att bestiga en predikostol
och möta Vår Herre. Det är alltså
Esaias vånda han beskriver, det är inte
Emelis. Jag vill gärna utveckla hur
denna vånda drabbade dem bägge.
Var befann sig Tegnér på sin levnadsbana när han blev biskop i Växjö
1826?
Detta uttryckte han i dikten Mjältsjukan: han befann sig på höjden av
sin levnads branter innan den mjältsjuke svartalfen dök upp. Han var den

Respekterad biskop
Men han blev en bra biskop,
respekterad av prästerskapet, gjorde
flitiga visitationer och stimulerade församlingarna att bygga nya tillräckligt
stora kyrkor, tyvärr på bekostnad av
en del gamla medeltidskyrkor som
revs.
Han var dessutom en engagerad
teolog, även här radikal. Han var
anhängare av Schleiermachers Kantinfluerade trosuppfattning i kontrast
till herrnhutismen.
Jag tror därför inte att han, i
motsats till vad skalden antyder och
med kännedom om hans ljumma religiositet och rationella synsätt, i
nattens vånda hade några mer våldsamma brottningar med Vår Herre.
Däremot inte sagt annat än att han
hade en passionerad kärlek till Emeli
som han var djupt förälskad i och uppbrottet blev så småningom plågsamt
för honom.

Vad hände med
nittonåriga Emeli?
Men lilla Emeli då? Hon var född

Fortsättning nästa uppslag >>>
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kultur

debatt

som drog sig undan. Möjligen bidrog
den stora ålderskillnaden på trettio år,
men också det sociala trycket och hur
illa hon hanterades av sin omgivning.
Tegnér klagar i ett brev att han är
"omgiven av idel nedrighet, idel småaktighet och lömsk avund och svartsjuka. För min egen del kan jag, bör
jag le däråt, men det drabbar även en
bättre person som är mig dyrbar vars
smärta är min och måste vara min".
Han såg henne senare i domkyrkan
och beskrev henne som ovanligt
lidande och "förfallen", han hade
hört att hon var mycket olycklig.

Kärlekssagan
efterlämnade två förlorare

Biskop Esaias Tegnérs gravvård.
Till vänster hustrun Anna f. Myhrmans gravvård.

Ulfsax, härstammade från Ekna Gård
utanför Tjureda, lågadlig och stiftsjungfru. Som nittonåring ingick hon
äktenskap med den 25-årige Med Dr
Sven Niklas Selldén, tillförordad bataljonsläkare. Vigseln ägde rum 1831 i
Söraby kyrka som var ett biskopsprebende och vigselförrättare var
ingen mindre än självaste biskopen
Esaias Tegnér.
Bruden var strålande vacker. Det
fanns inget känt i sällskapslivet som
talade mot henne. Tvärtom var hon
inte bara vacker utan även sympatisk.
Äktenskapet var inte olyckligt, men
barnlöst.
Förbindelsen blev inte intim förrän
hösten 1833 då Tegnér hade varit
biskop i åtta år. Det blev allmän
skandal att biskopsvagnen ofta höll
utanför bostaden på Storgatan i
timmar även när maken inte var
hemma. Det påstods att biskopen
hade egen nyckel.
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Graven intill är Sven
Niklas Selldéns familjegrav med hustrun Emeli.

Maken verkade inte ha anlag för
svartsjuka och man vara ofta gäst på
kalasen uppe på Östrabo. Det sägs att
Tegnér rent av medverkade till
makens befordran till Fältläkare.
Det var ingen tvekan om att Esaias
var djup förälskad och han skrev en
hel del både kärlekspoem och brev.
Tyvärr försvann det mesta i stadsbranden 1838 men Emeli hade några
brev i behåll som hon förstörde innan
hon dog. Bevarade finns dock några
dikter, bland annat en lång dikt med
titeln "Den döde" som han avslutar
med:
"O Emili när du en gång
står på min grav
Säg i ditt hjärta då ett vänligt ord
till slumraren som ligger under jord".

Den vackra
doktorinnan drabbades hårt
Efter några år blev förhållandet ohållbart, det var väl i första hand Emeli

En komplicerad kärleksrelation som
denna innebär ju att ingen av de
bägge kontrahenterna lämnar den
omärkt bakom sig. Det är ingen
tvekan om att Emeli Selldén var den
stora förloraren. För henne blev den
olovliga kärlekssagan med biskop
Esaias Tegnér en tragedi, hon blev
märkt för resten av sitt liv.
Esaias Tegnér för sin del lämnade
den som en bruten man, men av andra
skäl. Skoven av hans manodepressiva
psykos kom allt tätare och den forne
radikalen hade istället blivit en konservativ gnällspik, även under de
perioder då han hade sjukdomsinsikt.
Bland annat motsatte han sig folkskolereformen 1842. Tyvärr blev det
detta som formade hans konservativt
nationalistiska eftermäle och den
Tegnérkult som varade i många år
och som fortfarande fanns under min
gymnasietid. Den var förstås ytterligare påverkat av hans lokala anknytning till Växjö där han sitter staty
mellan Domkyrkan och Karolinerhuset
på vars andravåning han höll sina
berömda skoltal.

Jan Spjuth

”Köer i cancervården – en katastrof”

S

ommaren 2017 blev det uppenbart att köerna till canceroperationer på allt flera ställen
i Sverige har blivit orimligt
långa – till exempel i Huddinge, i
Umeå, i Linköping och säkert på fler
sjukhus i landet.
Här i Stockholm erbjöd sig
övregastrokirurger på Danderyds
sjukhus som är vana vid pancreastumörer att ta över patienter för operation.
Men att försöka ändra på vad som är
högspecialiserad vård har tyvärr visat
sig vara omöjligt. De som kommer i
kläm är tyvärr våra patienter.
Här i Stockholm har ett antal patienter med pancreastumör fått vänta
länge på sin operation och när de till
sist kommit till operationsbordet har
de varit inoperabla. Denna sorgliga
situation har säkert många av er läst
om i tidningarna.
Anders Milton, vår tidigare ordfö-

rande, fick förtroendet att utreda
detta förhållande. Han kom fram till
viss kritik som kunde ha varit betydligt
mer vass.
När jag nu läser Dagens Nyheter så
förstår jag varför. Milton är kopplad
till bolag i Boston Consulting-gruppen
som arbetar med den nya verksamhetsmodellen som totalt bryter sönder
sjukhusens struktur, till exempel på
Nya Karolinska (NKS). Vi tappar klinikindelningen, en organisation som
länge har fungerat väl ur många
aspekter.
Häpnadsväckande nog finns det
patienter som blev föreslagna att
själva söka till Heidelberg i Tyskland
som är ett känt centrum för pancreascancer, för att bli opererade. De blev
det oftast efter två veckor. Räkningen
för operationen kommer dock senare
till hemlandstinget.
Under sommaren som nu precis är

över hade landstingen planerat lite
bättre än tidigare, men vårdplatsbristen har tyvärr förstört planeringen.
Den snabba centraliseringen utan
vetenskapligt stöd har klara nackdelar
och har bidragit till längre köer. Centraliseringen utan vetenskapligt stöd
är dödfödd. Tyvärr är det väldigt svårt
att bygga upp det man redan har lagt
ned.
Landstingen måste kunna stå upp
för cancerpatienterna, de kan inte
vänta. Patienter med allvarliga sjukdomar, som inte är cancersjukdomar kan
vänta men cancerpatienter har inte
tid. Planeringen måste vara hållbar
och långsiktig. Det är den inte idag.

Johan Styrud, docent/överläkare
i kirurgi och ordförande
i Stockholms läkarförening.

”Vi måste minska våra utsläpp av växthusgaser
och återuppliva begreppet naturvetenskap”

N

u är valet (kanske?) över
men vår klimatförstörelse
rullar på. I ”redaktören har
ordet” i senaste numret av
Seniora Läkare (nr 2 2018) rekommenderar redaktören att vi läkare bör
”skapa en opinion för konkreta insatser
som verkligen kan hjälpa majoriteten
av jordens befolkning att minska
utsläpp och bromsa miljöförstöring.”
Det är lätt att hålla med om att det
är enklare, bekvämare och billigare
att ”hjälpa” fattigare länder att
minska sina växthusgasutsläpp, men vi
kan naturligtvis inte seriöst mena att
det skulle ge oss själva en ”rätt” att
fortsätta att förorena som nu.

Våra nuvarande utsläpp, cirka 11
ton per person och år måste minska
till under två ton enligt Naturvårdsverket. Forskare (bl a Johan Rockström,
Kevin Anderson m fl) har formulerat
det som att det krävs en halvering var
tionde år eller en minskning med 6-7
procent per år för att klara Parisavtalets 2°-mål – som ändå samhället
skulle ha en viss chans att överleva.
Vi naturvetenskapligt utbildade
läkare borde också kunna bidra med
kunskap om vad naturvetenskap och
naturvetenskaplig forskning är. Vi har
accepterat att bedriva sjukvård med
bästa tillgängliga stöd av vetenskap.
De senaste decennierna har vi t.o.m.

skärpt kraven på vetenskaplig evidens.
Visst är det märkligt att den
respekten och tilltron inte alls finns
för klimatforskningen, trots att den,
särskilt på senare år visat hur kusligt
väl den kunnat förutspå vår tilltagande klimatförstörelse. Sådan
naturvetenskaplig forskning tycker sig
politiker och deras väljare kunna överpröva och ”bedöma” att även om
forskningen visar allvarligt läge, så
anser jag att det nog ändå inte är så
farligt eller så bråttom, utan att vi nog
kan fortsätta som förut, åtminstone
ytterligare en tid, och kanske invänta
den tekniska utvecklingen.
Stefan Hallander, Halmstad
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Kryss nr 3 - 2018
Hej alla snabbtänkta korsordslösare – här är ett nytt kryss att gympa hjärnan med!
t Här är de tio först öppnade rätta
lösningarna för kryss nr 2 2018, ett
extra svårt kryss enligt en av
vinnarna. Ni som vill fortsätta att
skicka in era lösningar med chans
att bli omnämnda i tidningen måste
göra det innan 1 november 2018

• Estera Wernering,
Stockholm.
• Leif Engquist, Värnamo.
• Ulla Wiklund, Eskilstuna.
• Erik Berglund, Göteborg.
• Jan Spjuth, Karlskrona.
• Ingrid Hahn, Stockholm.

<<< Rätt lösning
kryss nr 2 - 2018

t Skicka din lösning till Josef Milerad,
Reflektorstigen 1, 181 55 Lidingö .
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RUTER I
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• Fredrik Berglund,
Sollentuna.
• Lars Mansfeld,
Sollentuna.
• Torbjörn Rosenqvist,
Uppsala.
• Birgitta Koskinen, Nacka.

