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Vänlighet är smittsamt
och sprids lätt till andra

E-recept äntligen på gång för
pensionärer och fritidsförskrivare

brödring som följer ger Petrow en så
stark feel-good känsla att han undrar
om fenomenet undersökts vetenskapligt. Det har det.
Melanie Rudd professor i marknadsföring vid University of Houston
har studerat den psykologiska
effekten av socialt positiva handlingar.
Den positiva handlingen kan skapa en
“lycko-kick” hos utövaren som gör att
man blir mer benägna fortsätta.
Eftersom utövaren tycks få större tillfredsställelse än mottagaren kallar
Rudd detta för “självisk altruism”.
Hon är inte ensam om att anse att
altruism får oss att må bättre. Jamie
Zaki, professor i psykologi vid
Stanford University, har myntat

uttrycket ”Kindness Contagion”. Vänlighet är smittsamt för när vi blir
vittne till positiva handlingar mår vi
både bättre och blir mer benägna att
göra gott.
Kan detta vara ett sätt att främja
psykisk hälsa? Det är värt att pröva för
det är inte förenat med några samhällskostnader. Det kostar inget att
ersätta hatisk retorik
som alltför många
även i Sverige ägnar
sig åt med positiv
feedback, feel-good
och happy-end både i
virtuella världen och
på riktigt.
Josef Milerad

FAKTA | Detta gäller för medlemmar i Seniora Läkare
t Seniora Läkare är en intresseförening inom
Sveriges Läkarförbund. För att vara med i Seniora
Läkare måste du vara medlem i Läkarförbundet. Du
behöver inte ha uppnått en viss ålder för att få bli
medlem.
Medlemsavgiften i Seniora Läkare är 250 kr/år.
Avgiften debiteras samtidigt med Läkarförbundets
medlemsavgift.
Du söker medlemskap lättast via vår hemsida

www.slf.se/senior eller genom att kontakta
sekreteraren 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
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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.
Utgivningsdagar 2019:
Nr 1: 12-14 mars. Manusstopp 25 feb.
Nr 2: 18-20 juni. Manusstopp 3 juni.
Nr 3: 15-17 okt. Manusstopp 30 sept.
Nr 4: 17-19 dec. Manusstopp 2 dec.

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

S

veriges Läkarförbunds fullmäktige, som jag just kom
ifrån, var ett intensivt möte
med många motioner, flera
av dessa berörde seniora

Foto: Kristina Sahlen

M

itt i nyhetsflöden kring
alla negativa händelser
och hur dessa kan bidra
till vår civilisations snara
undergång stöter jag på en ledare i
Washington Post om vikten av
optimism och vänlighet. Det är
oväntat. Washington Post ligger i
konstant fejd med Donald Trump.
Tonen dem emellan är långt ifrån
vänlig och det tycks sätta prägel även
på tidningens övriga material.
Nu handlar ledaren inte om politik
utan om en vardagssituation. Ledarskribenten Steven Petrow erbjuder en
osympatisk och bråkig kund i samma
kafé-kö att de delar på den sista
bakelsen som båda vill ha. Den för-

läkare.
En motion handlade om möjligheten att kunna skriva e-recept till en
låg kostnad. Förbundsstyrelsen besvarade motionen med att man arbetar
med frågan och det är sannolikt att
staten kommer att tillhandahålla en
webb-baserad lösning för pensionärer
och fritidsförskrivare år 2020 utan
någon kostnad. Ett
glädjande besked för
oss i styrelsen för
seniora läkare som
drivit denna fråga i
förbundet.
En annan fråga
som flera motioner
tog upp var hot och våld. Anna Rask
Andersens motion från Uppsala om
att metalldetektorer behövs på akutmottagningar för att minska risken
för våld mot personal och patienter
vann gehör.
Motionen om sommarens höga
temperatur under arbete fick pris som
årets roligaste.
Ett nytt arbetssätt prövades vid
årets fullmäktige, påverkanstorg, där
delegaterna fick gå runt och diskutera
och ta ställning till om man ville
instämma med förbundets svar,
motionären eller föreslå en annan
lösning på motionens yrkande.
Jag diskuterade kommunikation
inom och utom förbundet. Göteborgs
läkarförening hade motionerat om att
det är olämpligt att skriva debattinlägg tillsammans med politiska
partier. Ordförande Heidi Stensmyren
svarade att det var de politiska parti-

erna som hade önskat skriva tillsammans med förbundet om en nationell
satsning på primärvården, en av förbundet prioriterad fråga.
Kommunikationen med massmedia
har förbättrats avsevärt de senaste
åren och motionen fick inget gensvar
av fullmäktige.
Vi kan glädja oss åt att vår vice ordförande Torsten Mossberg blev invald
i förbundsstyrelsen. Seniora Läkare
kommer med Torsten även i fortsättningen att ha bevakning av seniorernas frågor. Torsten kommer säkert
spela stor roll i förbundet med sin
gedigna
bakgrund, inte
minst i etiska
spörsmål.
Själv slutar jag
nu i förbundsstyrelsen efter att ha deltagit i tre
perioder sedan 1980-talet. När jag fick
förmånen att representera bland
annat seniora läkare under den senast
fyraårsperioden hade jag som målsättning att försöka skapa opinion för att
landstingens dubbla roll som finansiär
och huvudsakliga producent av hälsooch sjukvård skulle försvinna. Så har
inte blivit fallet men kanske kan det
bli aktuellt inom ett årtionde. Jag
kommer att sitta kvar i förbundets
Råd för IT och Läkemedelsfrågor
under våren.
Läkemedelsfrågor har legat mig
varmt om hjärtat och Seniora Läkare
kommer att tillsammans med övriga
pensionärsförbund uppvakta
Läkemedelsverkets generaldirektör
Catharina Andersson Forsman

”Möte i Köpenhamn
kan vara början på
nordiska vänutbyten
mellan seniora läkare”

angående läkemedelsförsäkring.
Många generiska läkemedel saknar
försäkring mot biverkningar. Vi vill
också diskutera läkemedel som
belastar miljön, falska läkemedel som
handlas via nätet och off-label
användning.
Via vice ordförande Karin Båtelson
som träffat danska seniora läkare har
Seniora Läkare inbjudits till Köpenhamn då man uppfattat att vi har
påverkansmöjlighet inom och utom
Läkarförbundet.
Jag avser att åka till Köpenhamn
11 december och informera om att vi
skapat en bra tidning, Seniora Läkare,
som delas ut till medlemmar fyra
gånger per år och till presumtiva medlemmar minst två gånger per år.
Dessutom arbetar vi för en moderniserad hemsida, möjlighet för e-recept,
läkemedelsfrågor för införande av en
nationell väntelista som redovisar väntetider och kvalitet. Detta kan bli
starten på ett nordiskt vänutbyte.
Jag har denna vecka tillsammans
med organisationsgruppen här i Gävle
utarbetat programmet för vårmötet
24-26 maj 2019 som jag hoppas du
skall finna intressant ur utbildningsoch kulturell synvinkel. Vi har tillfört
en aktivitet, boule, som jag hoppas
ska locka många.
Välkommen till Gävle! Locka dina
vänner, kollegor att bli nya medlemmar så att vi blir flera än de cirka
3 000 vi är idag.

Anders Dahlqvist, ordförande i föreningen Seniora Läkare
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föreningsnytt | Vårmötet 24-26 maj 2019

Programöversikt

Välkommen till Gävle!
• På Sveriges fängelsemuseum kan du få en
tur i svensk kriminalvårdshistoria på
söndagen.

Olle Korsgren t.v berättar under fredagen
om nya intressanta forskningsrön kring
diabetes.
På lördagen är det dags för den kände
ishockeyläkaren, ortopeden, forskaren,
uppfinnaren, författaren och gävlebon
Lennart Hovelius att berätta om sitt
spännande liv.

Fängslande program utlovas
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

Tips och information inför vårmötet
• Gävle Konserthus där
mötet äger rum.

ALLMÄN INFORMATION

t Mötet äger rum på Gävle Konserthus, Kungsbäcksvägen 22 och startar
kl. 14.00 den 24 maj.
Konferenspaketet för hela mötet
kostar 2 300 kronor. I paketet ingår:
På fredagen: Invigning, föredrag,
kaffe och mingel på kvällen.
På lördagen: Föredrag, två kaffe,
lunch och trerättersmiddag med vin
och underhållning.
Om antalet anmälda gäster skulle
överskrida våra möjligheter, kommer
turordning efter anmälningsdatum att
gälla. Så dröj inte med anmälan. Väntelista upprättas i fall av återbud.
Vid återbud senast 1 april
återbetalas hela beloppet – därefter
sker ingen återbetalning. Vid återbud
pga. sjukdom senare än 10 april bör
möjlighet att utnyttja kontokortseller hemförsäkring med läkarintyg
undersökas.
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LOGI

t Se Seniora Läkares hemsida
www.slf.se/seniora-lakare.
Boka direkt på hotellet. Ange
Seniora Läkare. Passa på att boka i
samband med anmälan. Följande
hotell rekommenderas:
• Elite Grand Hotel, Gävle, Kyrkogatan
28, tel. 026 4007300. Enkelrum 940 kr.
Dubbelrum 1140 kr.
• Clarion Winn, Norra Slottsgatan 9,
tel. 026 64 70 00. Enkelrum 1150 kr.
Dubbelrum 1350 kr.
• Best Western, Nygatan 8,
tel. 026 61 26 00. Enkelrum 850 kr.
Dubbelrum 1050 kr.

RESA
Från Stockholm
Bil Stockholm-Gävle ca 2 timmar.
Tåg Stockholm-Gävle ca 1,5 timmar.
Tåg Arlanda- Gävle ca 1 timme.

Från Göteborg/Örebro
Lämpliga tåg finns både på fredag och
söndag. För långväga gäster rekommenderas flyg till Arlanda och tåg
därifrån till Gävle.

Varmt välkommen
till Gävle önskar
organisationskommittén!

t Anders Dahlqvist 070 378 26 59
dr.anders.dahlqvist@telia.com
t Bo Bergstad 070 398 12 47
abbergstad@gmail.com
t Bernt Johansson 070 678 14 27
bernt.johansson1946@gmail.com
t Cecilia Malmstedt 076 769 60 41
cecilia.malmstedt@gmail.com
t Bengt Olerud 070 202 88 51
bengt.olerud@hotmail.com
t Lars Sundman 076 83 39 703
larsgsundman@gmail.com
t Nils-Ivar Thorell 076 84424 44
solveig.nilsivar@gmail.com
t Hans Wedren 070 71 24 793
hanswedren@yahoo.se

24-26 maj 2019

FREDAG
t Fredagen inleds med valfria aktiviteter. Gör din anmälan till någon av
aktiviteterna på blanketten då du
anmäler dig till vårmötet, antingen på
Seniora Läkres hemsida eller med
blanketten på nästa uppslag.
Utöver golf och tennis blir det för
första gången möjligt att spela boule.
Avgift och individuell starttid kommer
att meddelas av ansvarig senast en
vecka innan. Deltagaravgiften betalas
vid start.
t Boule. Kl. 09-12.
Plats: Nöjesparken Estraden, Folkparken. Ansvarig: Anders Dahlqvist.
t Golf. Kl. 09-14.
Plats: Gävle Golfklubb.
Ansvarig: Bernt Johansson.
t Tennis. Kl. 10-12.
Plats: Tennishallen.
Ansvarig: Nils-Ivar Theorell.
eftermiddag.
t 14.00–15.30 Registrering. Gävle
konserthus. Kaffe med tilltugg.
t 15.40 : Invigningstal:
Landshövding: Per Bill.
t 16.00: Nya forskningsrön kring
diabetes: Olle Korsgren
t 16.45–17.30: Hälsingegårdar –
Kulturarv i världsklass:
Ingela Broström
t 19.30-cirka 22: Mingel med snittar i
konserthusets restaurang Gourmet
Blå. Musik och annan underhållning

LÖRDAG
t Gävle konserthus hela dagen.
09.00: Välkomsthälsning: Anders
Dahlqvist
t 09.15: Uppföljning av
hälsokontroller 25 år senare. Projekt
X69 och x71. Kunde riskgrupper identifieras?: Lars Sundman.
t 10.00: Interventionell kardiologi:
Lars Hellsten.
t 10.45–11.15: Kaffe
t 11.15: Seniora Läkares årsmöte
t 12.00–13.30: Lunch i konserthusets
restaurang.
t 13.30: Att utveckla geriatriken:
Vendela Berglund.
t 14.15: Pricksäker diagnostik av
hudtumörer: Sanna Uddströmer
t 15.00–15.30: Kaffe
t 15.30: Nedslag i den öppna vårdens
utveckling från Collegium Medicum
till Göran Stiernstedt/Anna Nergård:
Bo Bergstad
t 16.15–17.00: En Gävlebos liv som
ortoped, forskare, uppfinnare och
hockeyläkare: Lennart Hovelius
t 19.00–22.00: Middag i restaurang
Gourmet Blå med mångfacetterad
underhållning.

SÖNDAG

t Utflykter med kultur
Alternativ 1. Gävle, Sveriges Fängelsemuseum med samling klockan 10.00.

Promenadavstånd från hotellen.
Guide på museet: Katarina Kallings.
Därefter kort promenad genom det
gentrifierade Gamla Gefle till Länsmuséet Gävleborg. Guidning med tonvikt
på Gunnar Syréns design och glaskonst. Därefter ännu en kort
promenad till Gamla Elite Grand Hotel
på bro över Gavleån. Lunchbuffé med
tonvikt på fisk. Kostnad 450 kronor
(lunch ingår). Hör med hotellet
angående förlängd parkering.
Alternativ 2. Älvkarleby på Laxön.
Buss avgår från Elite Grand Hotel
kl. 09.30. Aktiviteten vid Hantverkshuset på Laxön startar kl.10.00.
Restiden dit beror på vägvalet
(32–40 km). Ordföranden i Stig Dagermansällskapet Bengt Söderhäll
berättar och sjunger. Vidare visning av
Johan Thunbergs ateljé med
konstnären närvarande. Lunch, intas
på restaurang Kungsådran, också den
på Laxön. Parkering intill och korta
promenadavstånd.
Efter lunchen återvänder bussen till
Gävle och övriga har nära till E4:an.
Kostnad 450 kronor (lunch ingår)
Hör med hotellet i Gävle om
förlängd parkering.

Anmälningsblankett
nästa uppslag >>>
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Anmälan till Seniora Läkares
vårmöte i Gävle 24-26 maj 2019

debatt

n Du använder denna blankett om du inte kan anmäla dig via internet på www.slf.se/seniora-lakare

GLÖM INTE ATT GÖRA EN IFYLLD KOPIA!

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

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

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

E-post..................................................................................................Telefon...................................................
Upplysningar: t. ex. specialkost, rörelsehinder, etc:

Antal
Konferenspaket hela mötet

2.300 kr/person

Utflykter med kultur söndagen den 26 maj
Alternativ 1. Sveriges fängelsemuseum med lunch. 450 kr

Alternativ 2. Älvkarleby med Laxön med lunch.

450 kr

Summa
t
t
t

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

Anmälan till motionsaktiviteter fredag förmiddag den 24 maj. Avgifter betalas på plats.
GOLF: Ansvarig Bernt Johansson, 070-678 14 27 TENNIS: Ansvarig Nils-Ivar Thorell, 076-844 24 44 BOULE: Ansvarig Anders Dahlqvist, 070-378 26 59

Golf. Deltagare 1. Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Golf ID: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Golf Deltagare 2. Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Golf ID: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tennis. Deltagare 1. Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Deltagare 2. Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boule. Deltagare 1. Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Deltagare 2. Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sista anmälningsdag är 10 april. Anmälan skickas till Anders Dahlquist, Per Jonsvägen 7, 802 57 Gävle. Bekräftelse sker med epost.
All korrespondens sker via e-post till dr.anders.dahlqvist@telia.com. Totalsumman inbetalas vid anmälan till bankgiro
Bg 501–1598. ANGE DITT NAMN på talongen! Hotellförteckning finns i Seniora Läkare nr 4, 2018 och på hemsidan: www.slf.se/seniora-lakare under Vårmötet Gävle, hotellförslag. Boka rum direkt på hotellet, ange Seniora Läkare.

SAMÅKNING
Jag/vi har plats i bil för . . . . . . .deltagare från . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .till och från Gävle

Jag/vi . . . . . . .st. deltagare vill samåka från . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .till och från Gävle

En säl var aldrig träl!

D

agens sjukvård är både
bra och dålig. På sina
håll är allt som det ska,
då fungerar både
patientbemötandet och
de medicinska resultaten är av världsklass. Men det är fortfarande stora
geografiska skillnader både i medicinska resultat, arbetsmiljö och patientupplevelser.
De patienter som enligt lagen är
mest prioriterade, de multisjuka äldre,
far ofta illa. Det kan inte bara skyllas
på strukturella faktorer. Läkarna har
del i ansvaret för att det blivit som det
är. Det är för många som idag vittnar
om dåligt bemötande – rentav
avsaknad av läkekonst för att vi kan
känna stolthet över kåren.
Under en rolig resa med Seniora
Läkare (SÄL) återväcktes den tanke
som kom upp på Djurömötet 2017. Låt
föreningen Seniora Läkare i Läkarförbundet göra lite nytta. Tiden kanske
är mogen nu.
Gamla synder har vi också som lever
kvar. Fortfarande förekommer det att
man tullar på vad som är medicinskt
korrekt i kommunikation och
agerande med försäkringskassa, landsting och industri.
Vi håller inte efter varandra som vi
borde. Vare sig Sveriges Läkarförbund
(SLF) eller Svenska Läkaresällskapet
(SLS) har prioriterat frågan.
Förslag till Seniora Läkare, Läkarförbundet och Svenska läkaresällskapet:
• Erkänn att det finns problem och
att läkarna har del i skulden för att
problemen har uppstått.
• Ge oss seniora läkare mandat att

skapa struktur och program för att
stötta dem som jobbar på golvet, det
är många som går omkring och
hänger med huvudet och har tappat
sugen.
Vi kan använda frivilliga lämpliga
seniora och pensionerade läkare som
mentorer för våra yngre kollegor, eller
medverka i studiecirklar där vårdens
innehåll diskuteras. Vi har ofta
utrymme hemma så att en studiecirkel
skulle kunna träffas i avslappad miljö.
Det var inte alltid bättre förr, men
vi som varit med länge och som tyckte
om vårt arbete och uppfattade att vi
gjorde nytta och var uppskattade av
patienterna borde ha potentialen att
stötta dem som är i verksamheten
idag.
Vi vill medverka till att återskapa
arbetsmiljöer som fokuserar på uppdraget att skapa hälsa. Arbetsmiljöer
präglade av tillit med utrymme för
egna initiativ och lösningar istället för
detaljstyrning och övervakning men
med kontroll över medicinska resultat
och ekonomi. Arbetsmiljöer där läkekonst och gott bemötande är självklarheter.
Vår insats är gratis, problemet kan
vara att övertyga dem som redan
känner sig pressade att ägna tid på ett
svårt uppdrag- att vända skutan. För
att det skall funka måste mentorerna
förstås vara av lämpligt skrot och korn
och att SLF och/eller SLS stöttar projektet åtminstone mentalt.
Praktiskt skulle det kunna gå till så
här:
1. Inbjudan för uppstartsmöte, där
ungefär 20 seniora läkare träffas och

diskuterar innehåll och upplägg.
2. lämplig senior läkare i varje
Landsting utses till områdeschef och
blir delaktig i upplägget.
3. Piloter görs på enheter runt om i
landet. Studiecirkelformatet kan vara
10-12 personer som träffas en
gång/månad på plats som funkar. En
senior läkare är sammankallande och
håller i det praktiska, (furnerar och
står för lokal).
4. Efter tre månader – utvärdering/
sammanfattning av de piloter som
gjorts och redovisning till SLF och SLS.
Kanske kan resultatet redovisas i en
liten artikel i Läkartidningen.
Lite kall skadar inte och
Vertrauen ist gut aber man muss
auch kontrollieren!

Nina Rehnqvist Ahlberg
Specialist i kardiologi,
internmedicin.
F.d. Prefekt KI,
adj. professor KI,
Överdirektör Socialstyrelsen,
chef och ordf SBU.
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föreningsnytt | AKTUELL PROFIL

PERSONLIGT

Torsten Mossberg
invald i Läkarförbundets
förbundsstyrelse

Personalkrisen inom sjukvården
ökar kraven på kunskap och erfarenhet

”Nu behövs
seniora läkares
perspektiv
mer än någonsin”
Torsten, många medlemmar
känner din bakgrund som
medicinalråd på Socialstyrelsen och medlem i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Men helt kort – hur har
din läkarkarriär sett ut?
t Utbildat mig till specialist i Anestesiologi och Intensivvård. Tidigt blev
jag irriterad över alla beslut som
reglerade vardagen och engagerade
mig fackligt, arbetade under några år
halvtid som facklig förtroendeman i
västra Stockholm.
Många år arbetade jag på S:t
Görans sjukhus, nära två år med barnanestesi och intensivvård. Jobbade
under drygt sex år på Akademiska
sjukhuset som biträdande överläkare
och forskade om klinisk nutrition,
tyvärr blev det ingen disputation
eftersom vi fick avbryta de stora studierna pga. ökad mortalitet i studiegrupperna.
I stället skrev jag flera läroböcker
om vätskebalans och nutrition samt
undervisade många av Sveriges läkare

i klinisk nutrition. Jag höll över 30
veckokurser i Sverige och fem internationella kurser i Köpenhamn samt
gästföreläste i Norden samt i Polen.
1999 fick jag tjänst på Socialstyrelsen som chef över tillsynen i Stockholmsregionen med titeln medicinalråd/enhetschef.
Efter sju år som chef bad jag få
andra arbetsuppgifter och fick i
uppgift arbeta med EU-lagstiftning,
blod- och organfrågor. Sista åren på
Socialstyrelsen ägnade jag åt föreskrifter/handböcker om livsuppehållande åtgärder samt näringstillförsel i hälso- och sjukvården.
Du har varit med länge i styrelsen
för Seniora Läkare. Varför kände du
att det var viktigt att gå in som aktiv
medlem?
Jag har lätt för att bli engagerad
och ville gärna bidra med min arbetsinsats till nytta för jämnåriga kollegor.
Tidigare sekreteraren Lennart Rinder,
god vän och tidvis min chef i Socialstyrelsen var den som avgjorde saken
då han hörde av sig och bad mig efterträda honom i styrelsen där jag nu är
vice ordförande.
Du kommer nu ta plats i Läkarför-

bundets förbundsstyrelse som har stort
inflytande över hälso- och sjukvården.
Vilka frågor som just berör seniorerna
vill du driva i förbundsstyrelsen? Och
vilket gehör räknar du med att få med
tanke på de många utmaningar som
hälsovården står inför?
Bland Läkarförbundets medlemmar
finns drygt 8 000 pensionerade läkare.
Jag kommer att efterträda vår nuvarande ordförande i Seniora Läkare,
Anders Dahlqvist, som deras röst i förbundsstyrelsen.
Många seniora läkare arbetar till
70-75 års ålder, en hel del ända till
80 år. Jag brinner för att äntligen få
till stånd en fungerande elektronisk
läkemedelsförskrivning för oss

seniorer. Jag kommer att arbeta för
att åstadkomma ett generellt vaccinationsprogram för äldre i Sverige, en
bra arbetsmiljö, en god fortbildning
och ett fungerande försäkringsskydd
för de kollegor som arbetar efter pensioneringen. Självklart kommer jag att
fortsätta Anders jobb för att få fungerande öppna nationella väntelistor.
Jag är övertygad om att vi seniora
läkare kan vara tills stor hjälp för
yngre läkare som rådgivare och
mentorer framförallt när det gäller
etik och karriärplanering och vill
försöka utveckla denna funktion och
få vårdgivarna att inse att det kan
löna sig att satsa på oss som resurs.
Just nu när hälso- och sjukvården

har stora utmaningar tror jag Läkarförbundet behöver det perspektiv som
jag som senior kan bidra med.
Ditt engagemang för etiska frågor i
livets slutskede, påverkas det av att
du sitter i förbundsstyrelsen? Läkarförbundet har ju ingen konsensus i
dessa frågor.
Mitt engagemang är oförändrat
liksom min åsikt i frågan men jag bör
ju, som representant för förbundsstyrelsen, utåt vara lojal med styrelsens
samlade uppfattning. Genom att jag
sitter kvar i etik- och ansvarsrådet har
jag möjlighet föra upp frågan på
agendan och försöka få till mer tydlighet i förbundets budskap.
Josef Milerad

ÅLder: 74 år.
Familj: Änkeman sedan två år.
Två barn och sex barnbarn.
Kort CV | läkargärningen:
Utbildad på KI i Stockholm,
specialist i anestesiologi och
Intensivvård. Tjänstgjort i
Stockholm, Uppsala och Södertälje. Under många år facklig
förtroendeman. Forskat och
undervisat om klinisk nutrition,
författat och varit redaktör för
flera läroböcker. 1999- 2011
medicinalråd i Socialstyrelsen,
sju år som chef för tillsynen av
hälso- och sjukvården i Stockholmsregionen. Nu timanställd
som expert hos IVO, adjungerad till styrelsen i Stockholms
Läkarförening och just invald i
Läkarförbundets styrelse.
Hobby: Spelat fiol sedan sex års
ålder. Sång, tidigare mest kör,
numer mest solo. Har spelat in
sju CD med framför allt svensk
musik och framträder ofta med
olika program.
Senast lästa bok: Bengt
Ohlssons De dubbelt så bra.
Favoritförfattare: Selma
Lagerlöf. Ständig favorit sedan
ungdomen”.
Favoritmusik: Sånger av Gustav
Mahler och Richard Strauss.
Sibelius symfonier.
Ett ställe jag vill resa till? Alltid
Italien.
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relationer

Vad skapar lycka?
föreningsnytt
Staffan Polberger
– ny i Seniora
Läkares styrelse
t Staffan Polberger är 68 år.
Läkarutbildning
vid Med fak,
Lunds universitet.
Leg läk 1977,
specialistutbildning i Malmö och
Lund i barnmedicin och neonatologi.
Disputerad 1990 (handledare professor Niels Räihä) , docent i Lund 1993.
Post doc-år vid Department of Nutrition, UCD (University of California
Davis), USA 1990-91 (prof. Bo Lönnerdal). Neonatal forskning främst
avseende optimal nutrition av prematura barn.
Arbetat kliniskt inom barnmedicin i
Malmö 1977-87 och därefter i Lund till
2015 som överläkare i neonatologi,
varav 15 år som medicinskt ansvarig
för neonatologin (avdelningsöverläkare,
sektionschef och klinikchef).
Mångårigt ansvarig för nätverk mellan
landets neonatalavdelningar kallat
Milknet samt medgrundare till och
tidigare styrelsemedlem i EMBA
(European Milk Bank Assocation) med
säte i Milano.
Sekreterare och kassör i Neonatalsektionen och Perinatalmedicinsk
förening under två år samt diverse
styrelseuppdrag, bl.a. i Jonasfonden
(barnonkologisk forskningsfond) och
Nils Svenningsens stiftelse för prematurforskning.
VD för Neosupport AB sedan tio år
som utvecklar och säljer IT-mjukvara
(främst appar för kalkylprogram) tillsammans med sonen David.

10
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H

ur kommer det sig att en
del människor behåller
sin vitalitet långt upp i
åldrarna, medan andra
verkar åldras i förtid?
1938 drog ett gäng forskare i
Boston, USA, igång en prospektiv
longitudinell studie som skulle försöka
ge svar på den frågan.
De rekryterade 268 friska manliga
studenter som läste på Harvard och
456 icke-kriminella ungdomar från
utsatta områden i samma stad.
Männen har sedan följts av olika
forskarteam som intervjuat dem, låtit
dem fylla i frågeformulär, hämtat
information från deras läkare m.m.
minst vartannat år.
Idag är de överlevande deltagarna
över 90 år, och det går att säga en del
om vilka faktorer som faktiskt ökar
chanserna till ett långt, friskt och
lyckligt liv.

Pengar och status skapar
inte lycka och bättre hälsa
En prediktion var att pengar skulle
spela in. De unga männen från
Harvard var mestadels från välbärgade
familjer, vilket ju kunde antas vara bra
för den fysiska och psykiska hälsan.
Det antagandet visade sig vara fel –
pengar och status ledde varken till
bättre hälsa, längre liv eller högre
rapporterad livskvalitet.
Nyckelfaktorer var istället måttlighet med alkohol, men framförallt
goda relationer med sina närmaste.
De som var mest nöjda i sina relationer när de var 50 år var de som var
friskast när de var 80 år.

Vi vet idag att upplevd ensamhet är
en betydande riskfaktor för ohälsa.
Jag vill därför komplettera med en
detalj som Chicagoforskarna verkar ha
missat – det är inte bara med människor vi kan ha välgörande relationer.
Riktigt bra relationskandidater är
våra sällskapsdjur.
Bara ordet sällskapsdjur berättar
vad det handlar om. Den som har
sällskap är definitionsmässigt inte
ensam. Den som har sällskap har
någon att tala med, någon som
intresserar sig för dem och som de kan
intressera sig för. Den som är i gott
sällskap blir sedd, och har någon att
rikta sin blick mot. Den som har
sällskap kan känna sig tryggare och
sova bättre.
Jag tänker nu snäva in perspektivet
för att hålla mig till det sällskapsdjur
jag vet mest om, nämligen hundar. Jag
vill därmed inte på något sätt förminska den relation vi kan ha med
papegojor, katter, kaniner, hästar eller
andra arter som vi kan leva tillsammans med, men just nu kommer
hunden att vara i fokus.
Duger då en relation till en hund
om vi vill påverka vår hälsa?
Det finns många studier som svarar
ja på den frågan, min favorit (vem kan
motstå stora välgjorda studier?) är
från Uppsala Universitet, där veterinär
Tove Fall följde 3,4 miljoner hundägare över en tolvårsperiod. Han fann
att de både var friskare än icke-hundägare, och att de dessutom levde
längre.
Starkast var sambanden för människor som levde utan mänsklig partner.

Hur är det då att ha en relation till
en hund?
Trevligt, tycker jag. Hunden uppskattar oss som vi är. Den har inga synpunkter på vår dialekt eller vår vikt.
Den bryr sig inte om vilka filmer vi
gillar, eller vilken musik vi vill lyssna
på. Den tycker oftast om när vi tar i
den vilket ger båda en välgörande
oxytocinfrisättning och den ger oss
mestadels minst ett dagligt skratt.
Den är alltid intresserad av oss och av
det vi gör. Den går aldrig ut på nätet
och letar efter en ny och roligare
husse/matte.
För att bara nämna några av de
trevliga aspekterna av att släppa in en
hund i sitt liv….
Så kära hundar, tack för att ni finns
här mitt ibland oss. Tack för att ni så
gärna vill hålla oss sällskap i
vardagen, i vått och i torrt. Tack för
att ni anstränger er så mycket för att
förstå oss, och för att göra er förstådda.
Vi vet nu att hundar har en mycket
rikare repertoar av skall och andra

sociala läten än vargar har och att
syftet med den kommunikativa
kraften är att de ska kunna tala med
oss människor. Vi vet att de kan lära
sig hundratals, ibland tusentals av
våra mänskliga ord och att de kan
skilja mellan verb, adjektiv och substantiv.
Ska alla som vill vara friska länge då
skaffa sig en hund?
Nej. Alla tycker ju inte om hundar.
Och även relationen till en hund kan i
värsta fall bli en källa till missnöje och
oro.
Vi kanske väljer en hund vars syn på
vad som är ett bra liv inte stämmer
med våra ideal. Alla hundar gillar inte
att vara ute i ur och skur (fast många
gör det). Alla hundar tycker inte om
kram och kel och att vara nära (fast
många gör det). Alla hundar gillar
inte långsamma helgmornar i sängen
med uppstigning så sent som möjligt
(fast många gör det).
Så den som vill ha ett harmoniskt,
sällskapligt, ömsesidigt berikande liv
med en hund bör tänka igenom vad

de egentligen vill att hunden ska vara,
och göra. Sedan får man leta upp en
typ av hund som verkar passa det liv
man har att erbjuda.
Själv är jag mycket tillfreds med
mina två Chinese Crested-damer
(tidigare sa man nakenhundar, vilket i
just mitt fall är extra missvisande
eftersom de inte är nakna). De tillhör
gruppen sällskapshundar, vilket är
precis det jag vill att de ska vara.
I boken om min hund Zelda har jag
beskrivit de nya dimensionerna i livet,
som kan öppnas av en hund, och om
vad som kan hända när vi tar emot
hundens erbjudande om en
icke-verbal,
men starkt
känslomässig
relation med
en individ av en
annan art.

Åsa
Nilsonne
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resor

Att tågluffa
på äldre dár
Det perfekta sättet att resa
i nutid för en hållbar framtid

J

ag läste i senaste ”Seniora
läkare” att föreningen gärna
skulle börja med charter per
tåg istället för flyg, när det är
möjligt. Dessutom läste jag
Björn Fagerbergs förnämliga artikel
om flygandets konsekvenser på
klimatet i ett tidigare nummer.
Att resa med tåg i Europa nuförtiden är något helt annat än då många
av oss var unga.
Tjusningen med att glida fram i
bekväma vagnar är uppenbar. Jag har,
tillsammans med min hustru, tre
gånger utnyttjat interrail-biljetten och
besökt Kroatien, Italien, Portugal och
Spanien och många länder däremellan.
Det är enkelt att planera resan från
stund till stund med appen ”Railplanner” (det finns fler av likande
slag), som innehåller alla tidtabeller
inom EU och ger reseförslag mellan
vilka orter du än nämner (bara det
finns en station på angiven plats).
Om det nu inte är högsäsong kan
du lätt finna boende och boka när
kvällen närmar sig genom appen
”Booking.com” eller ”Hotels.com” –

12

Seniora Läkare | 4 2018

billigt eller dyrt och nära eller långt
från stationen – du väljer själv.

Tågcharter till Slovenien
I år prövade jag och min hustru att åka
på en mer planerad tågcharter, arrangerad av Grand Tours resebyrå, då till
Slovenien. Det var företagets första
försök, men redan nu var det absolut
intressant.
Vi åkte då återigen på interrailbiljett inköpt av reseföretaget, vilket
blir billigare än på sedvanligt sätt.
Ett trettiotal personer, mestadels
par i vår mogna ålder, möttes i Köpenhamn och for på eftermiddagen till
Hamburg, där vi tog in på förbokat
hotell nära stationen.
Nästa morgon var vi strax iväg på
tåg (alltid alla platser bokade innan)
direkt ner till Ljubljana med boende
på bra hotell under hela vistelsen.
Under veckan som gick var vi
givetvis på intressanta platser, som
Bled med högt belägen klippborg och
kyrkbesök på den lilla ön i sjön. En dag
i den 24 kilometer djupa Postonjagrottan, som nog är den mest imponerande upplevelse jag haft på många år.

Vi besökte kusten, for med lokalbuss till en varmbadsanläggning och
inte minst vandrade vi i huvudstaden
och hela tiden med mycket duktig
guide.
Hem med tåget via övernattning i
Berlin, men där jag och hustru
"hoppade av" för att besöka Stasimuseet och senare Rostock och Stralsund på egen hand. Vi hade resdagar
kvar på interrailkortet och därför åkte
vi utan extra resekostnad. De övriga
tog sig hem enligt Grand Tours planering.
Fördelen med denna reseform,
utöver mycket lägre klimatpåverkan,
är att man lär känna sina medresenärer på ett helt annat sätt. Man hinner
njuta och se landskapet som flyter
förbi under resans gång. Själva resan
är liksom en del av målet.

Vad har reseföretagen
i horoskopet?
• TUI var först i Sverige med tågcharter från Sverige, sommaren 2007.
Av olika anledningar upphörde tågchartern 2012. I dagsläget finns inte
några planer på tågcharter.
• Världens resor planerar en resa
under en veckas tid med chartrat tåg
från Sverige genom Europa. Med på
resan är DN:s chefredaktör Peter
Wolodarski, kulturchef Björn Wiman
samt utrikeskorrespondenten i Berlin,
Lina Lund. Föredrag och samtal kring
klimat, kultur, konst och politik
väntar. Resorna den 25-31 august och
1-8 september hittar du på:
https://www.varldensresor.se/resor/eur
opa/med-dn-taget-genom-europa
I övrigt har man en svag hållbarhetsprofil med mest bara flygresor

(med svaga klimatkompensatoriska
förslag) till exotiska orter.
Grand Tours har varit det mest
aktiva företaget den senaste tiden och
planerar för en ökning, dels i antalet
resenärer och dels i antalet resmål.
Fördelen med tåg, menar man, är
att man får se allt man missar på
10 000 meters höjd. Att få till
logistiken är dock ett problem.
Fördelen med Grand Tours är att
programmen alltid inkluderar färdledare ombord på tågen. Inför 2019
planeras flera resor främst till Italien,
men även Slovenien och östra Europa.
Man uppfattar framtiden för tågcharter som mycket positiv.
• På Facebook finns nu det offentliga nätverk ”Tågsemester” med över
26 000 medlemmar:
(https://www.facebook.com/groups/ta

gsemester/), vilka bjuder på många
förslag på resor på egen hand.
• Kolla också gärna in tips på
”Vagabond/tågbloggen för den lite
mer nördiga resenären.
Kära läsare, åk nu gärna på egen
hand, eller kolla in vilka möjligheter
till tågcharter som bjuds på reseföretagens hemsidor inför nästa år.
Detta meddelat som tips och för en
bättre värld för oss, men framförallt
våra barn och barnbarn.

Bertil Hagström,
Allmänläkar, Med.dr.
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resor
Oslos nya opera
där vi går på premiär!

Resor med Seniora Läkare 2018-2019
Oslo
15-17 mars, 2019
Opera och kulturresa
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 Zet
terström.
Vår ciceron är osloarkitekten Björn
Andresen som visar oss stadens äldre
och nyare bebyggelse. Vi besöker även
Nasjonalgalleriet med klassisk äldre
norskt måleri och Astrup Fearley
Museet i den nya spektakulära museibyggnaden 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
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sina grekiska tempelruiner och Donnafugata, 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
(bilden), 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 emigrantcent-

ret som tog emot 12 miljoner europeiska invandrare i början av 1900-talet.
Det blir också ateljébesök hos
konstnären Mats Pehrson som varit
verksam i New York sedan 1980-talet
och andra spännande möten med
svenskar i staden.
Vi bor på södra Manhattan i hjärtat
av Greenwich Village vid Washington
Square Park, en av stadens vackra
parker. Området är berömt för sina
jazzklubbar och små restauranger.
Två av dagarna ges möjlighet att se
opera på klassiska 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

MALLORCA MED MUSIK

APULIEN – ITALIENS HÄL & KLACK

FAVORITRESOR har i många år haft resor till denna medelhavspärla
och 2019 blir inget undantag. Välkommen till kultur, natur, musik
och avkoppling med vår mycket omtycka och kunniga ciceron
ANNE LIE ÅKERLUND . I februari blommar mandelträden och i
april går vi på opera. Hotel Bonsol är en pärla där vi trivs och äter
alla middagar tillsammans, så ljuvligt. Avgångarna erbjuder olika
dagsutﬂykter, välj den som passar dig bäst. Läs mer på vår hemsida

UPPLEV APULIEN MED KONSTHISTORIKER LARS SJÖBERG. Italiens
mest exotiska och okända landsdel; den vita färgen, de många
kulturerna med blandning av arabiskt, grekiskt och italienskt. En
resa med Italiens kanske minst kända men mest mytomspunna
landsdel. Apulien bjuder på naturupplevelser och byggnadskonst
från storgrekisk tid till renässans, med höjdpunkter som Trani,
Castel del Monte, Otranto och Trullihusen i Alberobello.

WWW.FAVORITRESOR.SE.

28/3 • 6 DAGAR

16/2 OCH 3/4 • 8 DAGAR

Bordeaux & Dordogne
24-29 september 2019
Tema: Kultur och tidig historia
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
gåslever, tryffel, valnötter och traktens
Fortsättning nästa uppslag >>>

PALLADIOS VILLOR

OPERA LÄNGS RHEN

FÖLJ MED TILL DE VÅRSKÖNA LANDSKAPEN KRING VENEDIG på
en resa tillbaka i tiden till renässansens födelse och arkitekten
Andrea Palladios fulländade villor, palats och kyrkor. Ingen annan
arkitekt i den västerlandska konstens historia har haft ett sådant
epokgörande inﬂytande som Andrea Palladio. Vi beundrar hans
inspirerande verk, äter gott och bor i Castelfranco Veneto som
är en muromgärdad medeltida stad. Ciceron är FIL DR GÖRAN ALM
och guide KI MÅNSSON .

VI ÄR STOLTA ATT ERBJUDA EN HELT NY RESA

till operalandet
Tyskland med inte mindre än tre förstklassiga föreställningar.
Var musikodyssé utgår från staden Düsseldorf när vi gör nedslag
i klassiska tyska städer längs med ﬂoden Rhen och njuter av tre
kända operor. Verdis ”Falstaﬀ” i Duisburg, Dvořaks ”Rusalka” på
Staatenhaus i Köln och Strauss ”Elektra” på Theater Bonn. Vi bor
bra och centralt i Düsseldorf. Musikciceron är ROGER WALLÉN.

3/4 • 5 DAGAR

5/4 • 7 DAGAR

MÅNGA FLER RESOR…

b | 1/3 | 6 DAGA R
Opera i Ljubljana & Zagre
a | 30/ 3 • 5 DG R
Opera & konst i Barcelon
R
s Kaufmann | 14/ 5 • 5 DG
Opera i Paris med Jona
Dresden | 22/ 5 • 6 DG R
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
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:

Vi har skapat unika drömresor för privatpersoner
och grupper i 25 år. Kontakta våra personliga
reseplanerare för ett förslag och offert på din
nästa drömresa!

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

BK Travel Solutions,
telefon 040-60 60 220
info@bktravelsolutions.se, https://projektwebb.bktravelsolutions.se/media/8
286/program-seniora-laekare-

Mina bästa läsupplevelser hösten 2018
där och antikens historia är
densamma än idag.
***
Av
Malin
Persson
Giolito
n Störst av allt är en kriminalroman som egentligen är
ett socialreportage som
borde läsas av alla föräldrar
och mor-och farföräldrar som
vet så lite om vad som finns i
barnens värld idag.
***

Av
Ellen
Rydelius
n Den som gillar att
botanisera i antikvariat kan
gärna spana efter Ellen
Rydelius underbara guidebok
från 1953, 17 italienska
städer. Nej, restaurangerna
och hotellen är kanske inte
kvar men monumenten står
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Av
Fatima
Bremmer
n Ett jävla solsken är en
biografi om Ester Blenda Nordström som var wallraffande
reporter långt innan Günther
Wallraff ens var född.
Hennes personliga
reportage gav inblickar i olika
levnadsvillkor runt om i
världen och hennes barnböcker inspirerade Astrid
Lindgren.
Biografin ger bilden av en
ovanlig och djärv yrkeskvinna
som rörde sig i de svenska
kulturkretsarna på tidigt
1900-tal. Som läsare dras du
med i hennes liv som innehöll
både solsken och svärta. Att
boken har legat på flera tio-itopp-listor förvånar inte – det
är en jävla bra bok!
Marianne Ors

Klippan i Dordogne.

dordogne-bordeaux-181023.pdf
n Kontaktpersoner för resorna är
Kerstin Strömland.
kerstinstromland@gmail.com
christina.berntsson.cb@gmail.com

Seniora Läkares
initiativ för hållbarhet

V

älfärdssamhällets
baksida är att vi
äger fler ägodelar
än vad vi rimligen kan
använda.
I våra garderober
hänger fräscha och
användbara kläder som vi
inte längre använder. I bokhyllorna står böcker som vi
inte kommer att läsa om.
Möbler och husgeråd
som vi inte längre behöver
fyller skåp och förråd. Och
hur ofta använder vi
sommarstugan, båten eller
den fina cykeln som vi
köpte på impuls?
För oss är mängden av
ägodelar vi inte behöver
ett känslomässigt problem
– det är svårt att skiljas från
kära ting. Men för miljön
globalt är det gränslösa
ägandet ett hot. Allt som
tillverkas och köps tär på
jordens ändliga resurser
och att producera och

transportera är troligen ett
stort klimathot.
Vi på Seniora Läkare vill
ta ett litet steg i rätt
riktning. Nu kan du
annonsera det du vill sälja,
skänka bort eller hyra ut.
Det kostar inget och du
slipper kontaktas av de
professionella handlare
som grasserar på kommersiella köp-och-säljsajter.
Så ge jordens resurser
och ditt eget ägarsamvete
en liten paus och gör
dessutom någon glad. Tänk
hur många som skulle
glädjas åt att köpa de ljusstakar du har packat ner i
förrådet, eller att få hyra
just din vackra sommarstuga en sommarvecka. Från
och med nästa nummer
startar våra radannonser så
håll utkik.
Josef Milerad

Storslagna Patagonien

Antarktis med Hurtigruten

En skräddarsydd resa till Patagonien är en storslagen
naturupplevlese där du kan se dom största glaciärområdet utanför polerna, vackra bergsformationer, blågröna
laguner och ett fantastiskt djurliv.

En resa med Hurtigruten till Antarktis är en upplevelse
för livet där upplevelserna är i centrum. Rederiet är känt
för sin varma och informella stil som är särskilt uppskattat av skandinaver.

Låt dig inspireras

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

Vi skapar din unika drömresa

läkemedel

ATT ARBETA
I LÄKEMEDELSINDUSTRINS TJÄNST

En fantastisk resa
i vetenskap och geografi
t På höstmötet i
Visby berättade
Staffan Bark, överläkare och kirurg på
Visby lasarett, om
sina resor till Kina i
läkemedelsindustrins
tjänst och om
nutritionens stora
betydelse.
t Här är hans egna
sammanfattning av
föredraget på höstmötet.

föreningsnytt | Höstmötet i Visby
Staf

fan Ba
Staffan Bark
– Kina
rk

zin Na

rban
Azin Narbani
i
IranIran

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

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

Peter Andersson, (Linköping)
Pete
r An
Läkare
utan
d gränser
Lä
och Röda Korset
Afghanistan

Magnus
E Sundblad
Etiopien

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

 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!

– Kina

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

 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
 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!

Staffan Bergström
Mocambique

invandr

12

U
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nder kirurgkursen på Karolinska i början på 60-talet lärde
man sig att bra kirurgi inte
bara berodde på en fin operation utan
att patienten också måste hållas vid liv
postoperativt.
På KS fanns eldsjälarna Dag
Hallberg och Sten-Otto Liljedahl.
Professor Arvid Wretlind var nestorn
inom svensk nutritionsforskning från
tidigt 40-tal, då med Aminosol följt av
Intralipid och slutligen Vamin som
blev den världsledande kristallina aminosyralösningen.
Man behövde en doktorand i
gruppen och jag blev registrerad 1970
på KI med fokus på aminosyrorna. Dag

18
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studierna skulle göras och en nationell
implementering av begreppet TPN var
nödvändigt.
Jag fick 1984 förfrågan om jag ville
ställa upp. Mycken jourkomp gick åt
till utbildningsresor över praktiskt
taget hela Kina per flyg, tåg, båt
och bil. Startpasset 1984 blev
nästan fem veckor långt. 1984 gick
man i Beijing ännu i Mao-kostymer
och grusvägen från den slitna flygplatsen var full med allt utom personbilar.
Vid en IVA-rond 1986 på Zong
Shan-sjukhuset i Shanghai visades en
patient som drabbats av ileus med
tarmresektion och ett rejält kort-tarmsyndrom.
Hon försörjdes helt med TPN. Hon
skulle överleva men med utsikten att
få lämna sjukhuset med sin korta tarm
och ganska snart svälta ihjäl.
Hugo Thelin, vice vd på Kabi
Vitrum, var ansvarig för Kina-projektet. Jag berättade om fallet och prognosen och föreslog att SSPC skulle
sponsra henne med TPN-produkter
och rädda en ung människas liv och
samtidigt kunna visa vad TPN kan
betyda.
Hugo Thelin ställde upp på detta
med en gång. På bilderna ser vi patienten Yi Tsi i sjuksängen 1986 och
henne tillsammans med sin make och
1

Hallberg som disputerat på Intralipidens kinetik blev min handledare. Jag
hamnade alltså i en unik nisch som
sedan resulterade i en fantastisk resa
inom såväl vetenskap som geografi.
1982 hade Deng Xiaoping tagit
över makten i Kina och ”öppnade”
landet. Kabi Vitrum och Astra bildade
joint-venture företaget Sino-Swed
Pharmaceutical Corporation (SSPC).
En fabrik började byggas nära
staden Wuxi i Jiangsu-provinsen och
man samarbetade med läkemedelsmyndigheten i Nanjing. Kliniska
studier var nödvändiga och klinisk
kompetens behövdes. Ett omfattande
behov av utbildning på sjukhusen där

2

1

3

1. Yi Tsi – den första patienten i Kina som fick fullständig TPN postoperativt (1985). 2.The ”Kabi Family” vid Fresenius’ 100-årsjubileum i Frankfurt
2012. De har även tidigare varit i Sverige. 3. Artikelförfattaren Staffan Bark.
dotter som föddes 1993. Dottern som
kallar sig Kabi läser nu till läkare.
Yi Tsi blev den första i Kina som fick
hem-TPN. Detta är ett av många minnesrika uppdrag i Austral-Asien under
alla år.
De första 10 årens arbete ledde
hösten 1994 till ett industrikontrakt
där bibehållande av klinisk kompetens
ingick.
Jag hade då verkat som klinikchef i
nästan åtta år på kirurgen/ortopeden i
Visby och har arbetat av och till på
kliniken sedan dess (även idag).
Från denna senare period finns
framförallt ett minne från USA som
lett till en stor förändring för en
speciell grupp barn som föds med
oförmåga att äta och har ett livsnödvändigt behov av TPN, en del livslångt,
andra under några månader. Detta

kan i vissa fall snabbt leda till leversvikt och behov av lever-transplantation (tx).
En sojaallergisk pojke fick leukemi.
Det blev benmärgs-tx 2002 på Childrens Hospital vid Harvard. Han
hämtade sig inte och behövde TPN
och utvecklade en essentiell fettsyrabrist. Intralipid innehåller soja-olja
och var då den enda godkända fettemulsionen i USA. Pojken var döende
med stora GI-blödningar och sattes på
”0 HLR”.
I Europa finns en EPA/DHAemulsion (Omegaven) som fadern
hört talas om och fick FDAs tillstånd
att på vitalindikation försöka detta.
Den då moribunda pojken satt på
sängkanten 10 dagar senare!
Överskottet av Omegaven
användes till råttstudier som visade en

leversparande effekt och idag har
över 300 barn behandlats med detta
och mortaliteten och tx-behovet har
nästan upphört. Pojken är idag tvåbarnsfar.
Industriarbete kan ge mycket.
Forskningsfronten måste följas på
nära håll, vilket ger ett stort internationellt nätverk av läkare och man får
uppleva sjukvård av såväl värsta som
mest moderna slag. Arbetstakten är
hög och mötena med myndigheter är
alltid spännande, inte minst med FDA
i USA. Rätt nutrition spelar roll.
Staffan Bark
TPN (Total parenteral nutrition) innebär att
en speciell blandning av glukos, protein,
fett, vitaminer och mineraler ges via blodbanan.TPN ersätter patientens totala behov
av energi- och näringsämnen. Källa: SBU.
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medicinsk forskning

Vad kan arkeologiska
skelettmaterial bidra
med inom den
medicinska forskningen?
y

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,
Läkare utan gränser
och Röda Korset
Somalia

(Linköping)

• 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

invand-

8
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av de bästa i landet.
Att osteologi är ett viktigt komplement till arkeologiska studier

Staffan Bergström
Mocambique

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

ement till arkeologiska
förstod alla efter att ha studier
lyssnat på Sabine Steens
Barnmorskor som obstetriska
förstod
alla
efterkirurger
att ha
(bilden) föredrag
”Vad
i Mocambique
kan arkeologiska skelett Staffan Bergström, professor
påtill Sabine
Steens
lyssnat
inom
material bidra
emeritus
i internationell hälsa, tillmedicinsk forskning”.
bringade tio år i Mocambique som
föredrag
”Vad
är professor i osteologi
och
Sabine(bilden)
chef
för kvinnokliniken i Maputo,
verksam vid osteologilaboratoriet
tillika chef för mödrahälsovården. Där
kandessutom
arkeologiska
skelettCamus Gotland,
är hon den
fick
han se över 500 mödradödsfall,
första kvinnliga professorn vid Högbidra
skolan påmaterial
Gotland. Hon kommer
att till inomFortsättning nästa uppslag >>>
medicinsk forskning”.
Sabine är professor i osteologi och
verksam vid osteologilaboratoriet
Camus Gotland, dessutom är hon den
f
li

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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t Sabine Sten, professor i osteologi
och verksam vid osteologilaboratoriet
Campus Gotland, dessutom den
första kvinnliga professorn vid
Högskolan på Gotland, höll ett
intressant föredrag vad arkeologin
kan bidra till den medicinska forskningen på höstmötet i Visby.
Nu har hon skrivit en sammanfattande
fördjupning för Seniora Läkares
läsare. Varsågoda!
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arje år tas stora mängder
benmaterial om hand vid
arkeologiska exploaterings- och forskningsutgrävningar i Sverige.
Arkeologiska skelettrester, av både
människa och djur, används inom universitetsutbildning och forskning.
I studier av mänskliga kvarlevor kan
bland annat sjukdomar, som satt spår i
skelettet, studeras genom tiderna, från
stenåldern för cirka 12 000 år sedan
fram till historisk tid.
Sedan 2009 är jag ansvarig för forskningsprojektet Osteoporosis och osteoarthritis, då och nu. I projektet samarbetar flera discipliner inom ämnena
arkeologi, osteologi, genetik, ortopedi,
geriatrik, röntgenologi, kirurgi, odontologi, dermatologi, rättsmedicin, m.fl.
Vi studerar arkeologiska skelettmaterial med frågeställningar om hur
hälsan och olika trauman såg ut under
historisk tid, resultaten jämför vi med
dagens patienter.
I projektet har också kandidat- och
masterstudenter på Campus Gotland
bidragit till ny kunskap i samband med
deras uppsatsskrivande där de väljer
att analysera arkeologiska skelettmaterial med medicinska frågeställningar.

Nedan nämns några exempel på
sjukliga förändringar som identifierats
i arkeologiska skelettmaterial på
Gotland:
På gravfältet vid den vikingatida
handelsboplatsen i Fröjel, Bottarve
socken påträffades en man som råkat
ut för våld med dödlig utgång. Hans
fiende har med hjälp av ett svingat
svärd kluvit en av hans halskotor samt
leden på överarmsbenet (figur 1).
Mannen hade försökt att värja sig
mot sin fiende genom att skydda sig
med upplyft arm. Det bidrog till en
parerskada där båda underarmsbenen,
strålbenet och armbågsbenet, drabbades av tvärfrakturer.
Hos en annan äldre individ i Fröjel,
som inte kunnat könsbedömas, påträffades förbenade rester av åderförkalkning i kraniet (figur 2).

Kärlsjukdomar har
förekommit under lång tid
Fragmenten är mycket tunna och sköra
och kan lätt försvinna i hanteringen
vid utgrävningen eller vid en osteologisk analys. En åderförkalkning
innebär att det har lagrats bl.a. fett på
insidan av blodkärlen. Detta medför
att kärlen blivit trånga och blodet har

Svärdshugg

Figur 1. Spår av svärdshugg hos
den vikingatida mannens ena halskota och överarmsbenets övre led.
Spår av tvärfrakturer i strålbenet och
underarmen.
Foto: Andreas Vos.

Åderförkalkning
haft det svårare att passera och
mannen kan ha riskerat att råka ut för
en stroke.
Fynd av åderförkalkningar, som
påträffas i arkeologiska skelettmaterial,
betyder att kärlsjukdomar inte är
någon ny sjukdom utan har förekommit under lång tid.
Ett annat exempel på en mycket
kraftig skelettförändring kan ses hos en
man, som blev mellan 50 och 60 år
gammal och levde i Visby mellan 900
och 1100 talet. Mannen hade drabbats

av ankyloserande spondylit/Bechterews
sjukdom. Hela hans kotrad med revben,
korsben och bäckenben har vuxit
samman till en och samma del.
Sjukdomen är en ständig pågående
inflammation i kroppen och med tiden
utvecklas en kraftig stelhet, vilket har
utsatt mannen för stor smärta och svårt
handikapp. Mannen måste ha fått
daglig hjälp för att kunna klara sig
(figur 3 – se nästa uppslag).
Fortsättning nästa uppslag >>>

Figur 2. Spår av förbenad åderförkalkning påträffat i kraniet hos en individ
från den vikingatida handelsplatsen
Fröjel. Fragmenten är ca 3 cm långa.
Foto: Sabine Sten.

Bechterews sjukdom

medicinsk forskning

Artrosförändring

Figur 4. Ländkota med artrosförändring.
Diskarna mellan kotkropparna har nötts
ned och nerver har troligen kommit i kläm
och smärta har uppstått. För att skelettet
skall kompensera den ökade belastningen,
har benutväxter, osteofyter, bildats. Benutväxter bidrar till minskad rörlighet. Foto:
Maria Vretemark.

Vid utgrävningen av medeltida Ryska
kyrkan i Visby påträffades en man med
amputerade/avhuggna fötter. Vad
mannen råkat ut för kan vi bara spekulera i. Kanske mannen hade fått ett
straff eller kanske förfrusit fötterna och
var tvungen att amputera dem.
Mannen överlevde många år efter
ingreppet och hade under åren utvecklat kraftiga muskelfästen i överarmarna. Det visar att mannen inte levt
ett stillasittande liv utan har ansträngt
båda armarna för att vara rörlig och
klara sig att ta sig fram. Det tyder också
på att det medeltida samhället har
hjälpt mannen och gjort det möjligt för
honom att leva med sjukdomen och det
grava handikappet.

Artrosförändringar
i leder ingen ovanlig syn
Figur 3. Ankyloserande
spondylit/Bechterews sjukdom hos
en man i 50 till 60 års ålder som
levde i Visby mellan 900 och 1100talet.
Foto: Christer Åhlin,
Statens historiska museum.

Figur 5. Eburnation i höftleden som följd
till en artrosförändring. Inget brosk har funnits i leden, ben mot ben har bildat de
glansiga blanka ledytorna. Foto Maria Vretemark.

Lepra

Benröta

Figur 6. En individ från S:t Görans
kyrkogård visar spår av lepra. Mellanfotsbenen hade drabbats av deformering och absorbering.
Foto: Madeleine Forsberg.

Figur 7. Osteomyelit hos en medeltida individ begravd i
Västergarn.
Vänster lårben har tre
öppningshål i diafysen där varet
trängts ut. Början till
läkning syns.
Foto: Maria Olérs.

Madeleine Forsberg och Maria Olers har publicerat en D-uppsats i osteologi
vid Högskolan på Gotland våren 2008: ”Skelettala förändringar i Västergarn på Gotland, samt
en jämförelse mellan skelettala förändringar på stenålder, vikingatid och medeltid”.
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Artrosförändringar i lederna är inte
ovanligt att se i arkeologiska skelettmaterial (figur 4). Artros har bidragit till
smärta och minskad rörlighet. Ibland
kan långtgående förändringar lett till
att individens ledbrosk försvunnit helt
och lederna uppvisar nötta och helt
blanka ledytor, s.k. eburnation (figur 5).
I projektet ”Osteoporosis och osteoarthitis, då och nu” har leder i överarmsbenet, skulderbladet, bäckenben,
lårben och knäskål dokumenterats hos
vuxna individer från olika medeltida
städer i Sverige.
Resultaten visar att artros inte är så
vanligt och när det förekommer är det
mest höften som drabbats. Resultaten
visar också att kvinnor och män har
belastat kroppen antagligen beroende
på de olika arbeten och vardagssysslor
de utförde.
I Visby har även infektionssjukdomen
lepra påträffats hos en individ begravd
på S:t Görans kyrkogård. Bredvid kyrkogården fanns också ett sjukhus för spetälska patienter. Båda byggnaderna
uppfördes på 1200-talet utanför Visby
ringmur på grund av den höga smitto-

risken. Hos den leprasjuke individen
hade mellanfotsbenen drabbats av
deformering och absorbering (figur
6). Individen har levt med nervskador,
vilket innebär att musklerna blivit förlamade och att individen inte haft
känsel i de drabbade kroppsdelarna.
Bortfall av känsel betyder också att
individen kan ha skadat sig lätt och
fått infekterade sår i fötterna.

I de medeltida städerna
spreds turberkulosen
Tuberkulos är inte helt ovanligt att se i
medeltida skelettmaterial. När de
medeltida städerna bildades flyttade
många människor på landet in till
staden för att söka ett arbete. I staden
utsattes de oftast för trångboddhet
och ohygienisk miljö där tb-bakterier
lätt kunde spridas. En tbc smittad
individ som nyser och hostar sprider
bakterier i luften och kunde därmed
smitta andra stadsinvånare.
Förändringar i skelettet på grund
av tuberkulos kan ibland vara svårt att
konstatera. Vid enstaka fall har det
påträffats rester av förkalkad lungvävnad (pleuravävnad) som möjligen kan
ha bildats av lungturbekulos, men det
finns också andra lunginfektioner som
kan har orsakat dessa. På medeltida
kyrkogården S:t Göran i Visby har
sådana förkalkningar påträffats hos
en individ.
Benröta (osteomyelit) har påträffats i ett lårben hos en individ i Västergarn på Gotland (figur 7).
Platsens läge nära vattnet har
ursprungligen haft en mycket betydande roll inom handel under vikingatid och medeltid. Påträffade mynt
visar vida handelskontakter.
I en grav låg en individ som bar
spår av gravt infekterade sår orsakade
av benmärgsinfektion. Såren hade
börjat läka och den bakomvarande
orsaken till infektionen kan möjligen
bero på en fraktur som läkt omlott.

I forskningsprojektet Osteoporosis
och osteoarthritis, då och nu har också
en större mängd individer mätts med
hjälp av DXA och pQCT mätare för att
mäta bentätheten.

Hade man starkare
skelett förr?
En av frågeställningarna i projektet är
om de arkeologiska individerna hade
starkare skelett än vad vi har idag. Här
har vi osteologer haft möjlighet att
använda en medicinsk metod och
medicinsk apparatur för att kunna
studera arkeologiska skelettmaterial
närmare.
Genomgående är mätvärdena
mycket bra för de undersökta individerna. Bland tusentals osteologiskt
undersökta skelettmaterial i Sverige är
det en blygsam del som har en fraktur
orsakad av osteoporos.
Det finns också sjukdomar som inte
lämnar något spår i skelettet. Nyligen
publicerades ett internationellt arbete
om Femte sjukan orsakad av Parvovirus B19. En individ bland de DNA undersökta skelettmaterialen kom
från vikingatida Gotland och visade
genom DNA-analys att hon bar på Parvoviruset B19.
Femte sjukan, som smittar genom
nysningar och hosta, yttrar sig i likhet
som en influensa, trötthet och ledvärk
och när barn drabbas uppstår hudutslag.
Parvovirus B19 har också påträffats
i arkeologiska skelettmaterial från
England, Grönland, Ryssland, Polen
och Ungern.
Undersökningen visar att människor
spridit smittan i historik tid genom sina
handelsresor. Hur den gotländska
kvinnan blivit smittat vet vi inte, men vi
kan konstatera att hon levt under en
tid då människor förflyttat sig och
besökt långväga platser och bidrog till
att smittan spreds.
Det är inte bara benen som visar

spår av sjukliga förändringar. Med
hjälp av tänder kan vi också konstatera
karies, tandsten, abscesser och parodontit. Hos medeltida individer är det
inte ovanligt att se hypoplasier på tandemaljen. Hypoplasier är tätsittande
horisontella parallella linjer som vittnar
om hur uppväxttiden kan ha sett ut.
Sjukdom, undernäring och svält kan
sätta spår i emaljen när den bildades
och med hjälp av linjerna kan man
också räkna ut i vilken ålder individen
var när linjerna bildades och därmed
dra en slutsats att under den tiden som
barn hade individen inte mått så bra.

Hur lindrades
värk och smärtor?
Man kan fråga sig om människor som
inte mådde så bra fick hjälp med att
bli av med sin värk och smärtor?
På Gotland har en äldre man från
vikingatiden blivit trepanerad i högra
hjässbenet. Det runda genomborrade
hålet, ett par centimeter stort, visar
att mannen överlevt ingreppet. Varför
mannen trepanerades vet vi inte,
kanske led han av mycket huvudvärk
eller kanske såg han syner som
”läkaren” ville hjälpa honom att
släppa ut från huvudet.
Möjligheten att studera medicinalväxter kan göras om jordprover tas i
magtrakten i samband med när ett
skelett grävs ut. En arkeobotaniker
undersöker jordproverna i mikroskop
och kan finna rester efter växtfröer
som bevarats.
I Gamlestan, Göteborg, har en
arkeobotaniker undersökt jordprover
från magtrakten hos begravda individer mellan 1473 och 1624. Bland
annat har fröer av hjärtstilla, som är
en kransblommig växt, hittats hos en
individ. Hjärtstilla, som medicinalväxt,
ger lugnande verkan vid nervösa
hjärtbesvär.
Fortsättning nästa uppslag>>>
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Sammanfattningsvis kan sägas att
med hjälp av undersökningar av
arkeologiska skelettmaterial kan
resultat lyftas fram och berätta om
vilka faktorer som har utvecklat och
påverkat folkhälsan genom tiderna;
miljö, sociala förhållanden, genetiskt
arv (DNA), klimat, kost, tillgång till
livsmedel, boendeförhållanden, skillnader i hälsa genom tiderna och
mellan medeltida stadsinvånare och
landsbygdsinvånare.
Projektet står för ett innovativt
tänkande med ny teknik och nya
arbetsmetoder för att öka intresset
och statusen inom forskningen om
hälsa.

Resultaten kan förbättra
vår framtida sjukvård
Resultaten kan jämföras med nu
levande population och kan förbättra
framtida möjligheter till prevention,
behandling och rehabilitering med
minskade vårdkostnader och minskat
personligt lidande som följd.
Samarbetet med läkare, som kan
berätta om hur patienter drabbas av
olika åkommor upplever smärta och
hur deras dagliga liv påverkas, kan vi
osteologer ta tillvara vid tolkning av
hälsa i arkeologiska skelettmaterial.
Samarbetet ges också möjligheter
för läkarna att studera arkeologiska
ben, torra ben, för att se hur olika
sjukdomar sätter spår i skelettet och
hur de har utvecklats innan antibiotikans tid.
Sommaren 2016 gavs en kurs i
Paleopatologi, anatomi och morfologi
med klinisk medicinsk inriktning på
Uppsala universitet Campus Gotland,
7,5 hp. Studenterna, sjuksköterskor,
läkare, rättsläkare och tandläkare,
hade möjlighet att studera sjukdomar
och trauma i ett medeltida arkeologiska skelettmaterial.

krönika | Kosten och modetrenderna

Tonic water – garanterat glutenfritt!

J

ag inhandlar på en flygresa
från USA material till en GT
long drink och får till min
lilla ginminiatyrflaska en
burk med tonic, på vilken
jag läser ”free from gluten”. Man
kan undra hur långt absurditeterna
har gått– vem skulle ens ha kommit
på tanken att peta in gluteninnehållande ämnen i tonic water?
Varför varnar man inte hellre för
det kinin, som definitionsmässigt
ska ge den bittra smaken.
Kinaträdets bark är än idag råvarukällan, som i långliga tider
nyttjats för malariabehandling.
En JAMA-studie från 2017
påvisar ökad dödlighet, trombocytopeni och hjärtarytmier. Men det
står det inget därom på burken.
Inget förvånar längre. I den
amerikanska livsmedelsbutiken
säljs glutenfria bananer. Och i
en filmsekvens
som jag ser på
planet hem
varnas en höggravid kvinna för
att ens dricka decaf
”du vet väl att det ändå finns spår
av koffein i decaf?”.
Att gravida kvinnor idag
undviker en rad livsmedel, alkohol
och tobak är väl i sin ordning, men
hur kommer det sig att våra faroch morföräldrar inte alla blev
gravt missbildade under en epok
när gravida kvinnor både rökte och

drack vin till maten.
Varför ser fransmännen så
normala ut; deras fransyska
mammor blev väl inte
helnykterister när gravtestet visade
positivt utfall?
Arsenik i ris ledde till panik
bland småbarnsföräldrar, som
använt knapriga, men kalorisnåla
riskakor som godis till småbarnen,
men ångesten kom liksom av sig,
när journalisten Ola Wong i en
artikel visade att högst förväntad
livslängd har man i de kategoriskt
risätande länderna Macao, Japan
och Singapore. Högst cancerrisk
finner man i länder med västerländsk kost med synnerligen
begränsat risintag.
Livsmedelsverkets ris-kommentarer är nu allmänt vaga. Liksom
akroleinhysterin vid grillning för
ett tag sedan har skräcksenariot
tonats ner.
Steven Bratman var från början
kock, men uppmärksammade att
vissa människor började kräva
extremt kontrollerad mat för att
uppleva välmående.
Begreppet ortorexi lanserades,
som har vissa – men inte alla
likheter – med anorexia nervosa.
Ortorexi kan beskrivas som ett
överdrivet fixerande vid nyttigt
ätande och tränande med målet
att bli en ultimat hälsosam
människa.
Inspirationen kommer från

diverse hälsoteorier, blandade med
religiösa tankar och medialt hypade
dieter.
Ortorektikern får ångest om inte
livsstilen är perfekt, övertränar för
att kompensera matintaget och tar
med sig egen mat till fest. Med en
sådan livsstil blir det svårt att bibehålla ett vettigt normalt socialt liv.
Medan anorexi och bulimi är
erkända sjukdomsdiagnoser i WHO:s
ICD 10 finns ingen sådan för ortorexi.
Men tillståndet existerar uppenbarligen och fordrar därmed
åtgärder. Det visar sig att samtalsterapi ofta hjälper för att komma ur
beteendet. Bratman själv slutade att
stå vid spisen för att i stället praktisera alternativ medicin!
Att glutenintolerans, kliniskt som
diagnosen coeliaki, är en väl definierad sjukdom är välkänt. Att laktosintolerans är vanligt i större delen av
världens befolkningar är också välbekant. I praktiken spelar det sistnämnda föga roll, för oftast finns
laktosintoleransen i länder, där man
ändå inte nyttjar mjölkprodukter.
Coeliaki kan bli en allvarlig bristsjukdom, medan laktosintolerans
mera är en fråga om gastrointestinalt obehag, om än av växlande
grad.
Men nu har alltså dessa intoleranser spillt över till den svenska befolkningen i allmänhet. Media hjälper
förstås till – en vanlig löpsedelsrubrik
handlar om sjukdomar man inte

visste att man hade – eller kunde ha.
Och oron gynnar självklart
lösnummerförsäljningen.
Den kreative matetnologen
Richard Tellström talade i sitt sommarpratarprogram om vad han
kallade ”kulturella kostavvikelser”,
som speglar etik, ideologi, religion
och annat idéburet födointag.
Han hade bett sina adepter som
arbetade vid skilda måltidsevenemang att notera kostavvikelser vid
olika former av tillställningar och
fann då förbluffande siffror för ”föranmäld specialkost”.
På en middag för nästan 500
psykologer hade 77 procent uppgivit
att de behövde speciell kost och 55
procent av läkarstudenter kunde vid
en festmiddag inte äta den vanliga
maten.
Men när lantbrukare, företagare
med utländska gäster och proffs i
matlagningsbranschen äter middag
tillsammans är det bara enstaka
procent, som efterfrågar annan mat.
Hur ska man då tolka detta?
Är medicin och psykologi så speciella yrken att de leder till svårigheter
att äta vanlig mat? Är det vissa
personligheter som väljer dessa
yrken, till vilka kulturella kostavvikelser kopplas?
Modedieterna kommer och går.
Flygvärdinnedieten, Rigshospitalets
diet, banandieten, blodgruppsdieten
och popcorndieten är några exempel
på flum som kommit och gått.

GI-dieten finns fortfarande, men i
nertonat skick. På sikt tycks flertalet
modedieter konvergera mot en rätt
likartad diet, som är så modifierad
att man står ut långsiktigt. Efter en
tid blir modifierad GI, LCHF och stenåldersdieten rätt likartad.
LCHF skapar dessbättre inga löpsedelsrubriker längre, men säker kan
man aldrig vara, för nyligen lanserades ketodieten, som är en strikt form
av LCHF.
Äter man nästan bara fett uppstår
ketos, som är aptitdämpande. Det är
bara så, att ingen har kunnat följa de
mycket långsiktiga förändringarna
på kärlväggen av ett kroniskt
högfettsbombardemang. Enligt
media kan ketodieten ”ätas för all
framtid”. Fan tro’t, som Rellingen
uttryckte det i Ibsens tolkning av
modedieterna.

Stephan Rössner
Professor emeritus

Sabine Steen
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Behöver seniorer
egna mediekanaler?
Behöver seniorer egna
åldersanpassade mediekanaler? Ja tycker sportjournalisten Artur Ringart
t Mediabranschens välkända ekonomiska problem bottnar till en del i en
generationsklyfta. Åldersgruppen 5060+ prenumerar troget på sina dagstidningar, betalar licensavgifter och
tittar på public service-TV. De som
idag är kring 30 år har helt andra
mediavanor. Läsplattan
mobilen och gratistidningar är fönstret mot
världen.
Konsekvenserna för
journalistiken är
välkända, många tidningar har försvunnit
och de som finns kvar
har en svajig ekonomi.
Tidningarna vill självklart locka tillbaka de
yngre läsarna. De gör
det ibland genom att
anpassa innehållet till
läsare som de inte har,
vilket kan upplevas som
ointressant för de kvarvarande betalande
seniora prenumeranterna. Det kan bädda för
nya medier som just
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riktar sig till en äldre publik. En sådan
är nyhetssajten News55.
Seniora Läkare träffade en av grundarna Artur Ringart för att höra hur
han tänker kring media fokuserade
på gruppen ”årsrika”
Varför behövs en nyhetskanal profilerad mot seniorer och blivande
seniorer? Vad är det som övrig media
har förbisett?
– Andra, etablerade medier, satsar
på yngre tittare, yngre läsare
och yngre lyssnare, News55.se
gör tvärtom och satsar på de
äldre. Vi som är äldre är inte
en homogen grupp. Det vi
har gemensamt är att vi
har uppnått en viss ålder
och att vi är förbisedda
av media, även om de
idag tar upp frågor
som berör äldre på
ett helt annat sätt än
vad de gjorde för
tre år sedan.
Dessutom tar
andra medier upp
ämnen som vi
inte ägnar oss åt,
som ”vem som har
opererat sina
läppar?”, ”Vad
Naken-Janne
tycker” o.s.v. Vi
försöker att ägna

oss åt gammal hederlig, granskande
journalistik i ett digitalt format.
Hur tänker du som journalist när
du väljer ut material? Vad engagerar
din läsekrets?
– Vi skriver om ämnen som äldres
ekonomi, vi får allt fler fattigpensionärer i Sverige, eller behovet av att
behålla kontanter som betalningsmedel, alla är inte så digitala som
många tycks tro. Vi skriver om äldres
boende, som är mycket eftersatt på
många håll i Sverige, där äldre inte får
det boende som de behöver. Eller som
äldrevård. I takt med att vi blir äldre
påverkas också vår fysiska och
psykiska hälsa. Viktigt för oss är att
det vi skriver om måste vara relevant
för våra läsare. Ska till exempel tand-

Kort om News55.se
och Artur Ringart
t Artur Ringart är 66 år, pensionär, före
detta sportjournalist. Har arbetat på
Sveriges Radio, TV-sporten och TV4. För
drygt tre år sedan startade han tillsammans med Fredrik Lundberg, News55.se.
– en dagstidning på nätet som riktar sig
till den erfarna delen av befolkningen.
t News55 är partipolitiskt obunden, men
ska stå för de grundläggande
demokratiska principerna om alla
människors lika värde och alltid stå på
55-plussarnas sida.

vården ingå i högkostnadsskyddet?
Vad får ni för respons från läsekretsen? Och ser du att News 55 har
påverkat andra media i mer seniorvänlig riktning?
– Vi får dagligen uppskattade mail
och samtal från läsare som tackar oss
för att vi finns till. Många läser oss
kontinuerligt och kommer ibland med
förslag på vad de vill läsa mer om. Vi
skickar också ut dagliga Nyhetsbrev
till cirka 55 000 abonnenter. Det
kostar inget att prenumerera på
nyhetsbreven och det blir bara fler
och fler som vill ha dem. De är också
ett tecken på den uppskattning vi får.
– Och ja, andra medier har insett
att vi äldre finns, men de inte är lika
konsekventa som vi är. I sina papperstidningar riktar de sig mot äldre,
medan de inte bryr sig om oss i sina
digitala utgivningar.
– En av våra större kvällstidningar
kan till exempel ha en löpsedel med
texten “De tio första tecknen på
demens", samtidigt som det finns
stora nyhetshändelser. En viss omprioritering kan man säga. Men vi vet att
de andra medierna också läser oss,
citerar våra artiklar och hänvisar till
oss. Vi vill inte bara klaga utan vill
också skriva om det positiva med att
blir äldre. Att få tid för det man vill
ägna sig åt. Att bli farfar eller
mormor. Att gå ut på morgnarna m.m.

Vi ser en demografisk förändring i
hela västvärlden av andelen äldre och
även andelen friska och vitala äldre
ökar.
Hur tror du att demografin med
fler äldre kommer att påverka
samhället och medielandskapet?
– Vi är 2,1 miljoner i Sverige idag
som är 65 år eller äldre. Vi var 27
procent av väljarkåren i höstens val. Vi
som är 55 år eller äldre i Sverige är
hela 3,1 miljoner, alltså en stor del av
Sveriges befolkning. Frågor som är
viktiga för oss borde komma högre
upp på den politiska agendan. I
Sveriges högsta beslutande organ, vår
riksdag, är det bara sex personer som
är 65 år eller äldre efter höstens val.
Sex riksdagsmän av alla 349. Det är
uselt. Riksdagen ska vara en någorlunda spegelbild av vår befolkning.
– Jag tror och hoppas att allt fler
medier upptäcker och inser att vi äldre
också finns och att vi är viktiga. Vi är
en piggare generation än vad våra
föräldrar var. Vi är mycket mer aktiva.
Vi är nyfikna och en del av oss har
också goda ekonomiska resurser. Helst
av allt skulle jag vilja se TV-kanaler
som riktar sig till en mogen publik där
det blir förbjudet för programledare
att säga "sjukt bra", ”superfint" och
”liksom", men det är bara en personlig reflektion.
Josef Milerad

annons

föreningsnytt
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5 februari kl 14: Föreläsning och mingel.
”Då och nu, i verkligheten och i fiktionen”. Karin
Wahlberg, gynekolog och känd deckarförfattare
föreläser. Mingel på AF, Lund.
12 mars kl 14: Årsmöte. Björn Klinge, tandläkare och professor i parodontologi föreläser
om ”Munhålan och hälsan”. Mingel. AF, Lund.
9 april: Vårutflykt: Planeringsarbete pågår.

Årsmöte 21 februari 2019.
Den föreläsare vi tänkte oss kunde inte då.
Arbete pågår för alternativ.
Plats: Örgryte församlingshem.
Utflykt 23 maj 2019.
Planeringsarbete pågår.

Sänd in ditt bidrag till
Svensk Medicinhistorisk
Tidskrift

t Vi publicerar vetenskapliga originalartiklar, hågkomster/biografier, essäer
och bokrecensioner av medicinhistoriskt
intresse. Välkommen att insända ditt
bidrag före 1:a augusti elektroniskt till
redaktören Carl Lindgren under adress
doktorcalle@yahoo.se
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När Jerring, som här kallades Farbror Sven,
sände sin sista brevlåda, den 11 juni 1972, hade programmet
sänts 1 785 gånger. Det var då världens äldsta radioprogram.
Men det är en annan historia, som förtjänar ett eget avsnitt…

Sven Jerring – den
förste radiomannen

F

å personer är så intimt förknippad med den svenska
radion som Sven Jerring.
Sven Jerring blev berömd
och igenkänd av alla. Han
blev med tiden radions mest populära
personlighet och Farbror Sven med
hela svenska folket.
Hans vitt skilda och skickliga reportage och sakkunniga idrottsreferat var
många, han refererade t.ex. Vasaloppet varje år 1925 till 1975.
Privat var han en tyst, nästan blyg
ma, som var mycket tillbakadragen i
sällskap.
Han hade ett kort äktenskap 19291937 med konstnären Yvonne Millde,
sen förblev han ungkarl tills han gifte
sig med sin sekreterare vid 76 års
ålder.
Sven Jerring föddes 1895 i Malung
och avled i Stockholm 1979. Efter studentexamen arbetade han vid svenska
delegationen i Petrograd, nuvarande
S:t Petersburg 1917-18 och kom då att
uppleva den ryska oktoberrevolutionen.
Han arbetade efter studier på
Uppsala universitet som frilansjournalist och började 1923 på Åhlén & Åkerlunds förlag, bland annat skrev han i
veckotidningen Allt för Alla.
Samma år blev han uppkallad till
den stränge Erik Åkerlund och fick
veta att han utsetts att sköta förlagets
radiotimmar som skulle sändas från
Svenska radiobolagets försöksstation.
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Anledningen till denna upphöjelse var
att han publicerat ett litet radiopoem
om Jimmie och Minnie.
– Jo, Ni har skrivit om radio på vers,
det var en trevligt. Ni lämpar Er nog
för radion, tyckte Åkerlund. Debuten
skedde den 2 december 1923 i de försökssändningar som föregick starten
av Radiotjänst den 1 januari 1925.
I början, beskriver Jerring, var
många skräckslagna vid åsynen av
mikrofonen och tanken på den
okända och osynliga publiken. Publikkontakten var och är ju obefintlig.
Studion kallades skräckkammaren,
många tunga draperier skulle garantera att så få ljud som möjligt kunde
tränga in i studion. Samtidigt blev ju
efterklangen obefintlig vilket många
artister klagade över. Gertrud Pålsson
förklarade att hon hellre ville sjunga
hela Mignon på operan än ett enda
nummer för radion.
Allt var direktsänt i radions
barndom och det gällde att ha manus
i ordning. Vid ett tillfälle skulle Jerring
läsa en kriminalnovell och upptäckte
mitt i uppläsningen att han glömt
hälften av manus hemma. Kallsvetten
bröt fram. Han hämtade slutet av
berättelsen ur minnet och lyckades ta
livet av boven till slut. Ingen märkte
fadäsen, kanske var det inte så många
lyssnare.
Anropet när sändningarna startade
var ”hallå, hallå, Stockholm rundradio.
Därför döptes Jerring till hallåman.

Inom ett år försvann det ena ”hallåt”
och så småningom blev ju anropet,
som vi många minns StockholmMotala.
Hallåman var i början ingen riktigt
accepterad titel. En tidning efterlyste
förslag och man övervägde bl.a. radionist, proklamatör, mikrolog och eterguide men föll inte för någon av dessa
eleganta förslag. Personligen tycker
jag mikrolog låter mycket snofsigt och
fyndigt.
Många storheter uppträdde under
Sven Jerrings ledning, bl.a. Evert
Taube och Anders de Wahl. Evert
Taube underhöll med sång en varm
sommarkväll. Trubaduren svettades
och pustade i den bastuheta studion,
vars väggar var klädda med lila sammetsdraperier. Taube plockade av sig
plagg efter plagg. I slutet av hans
första sångavdelning fanns möjligen,
skriver Jerring, en nyansskillnad
mellan hans kulör och draperiernas.
Efter sändningen försvann Taube ut
från studion men kunde inte återfinnas när nästa avdelning av sångstunden skulle börja. Jerring fick lägga in
lite diktläsning. Så småningom hördes
dunkanden och förtvivlade rop från
trapphuset – där stod Taube, halvnaken och utelåst då en dörr gått i
baklås. Husets växeltelefonister hade
passerat honom på väg från jobbet
och med förvåning noterat den lättklädde trubaduren.
Anders de Wahls första möte med

mikrofonen var ganska komplicerat.
Han skulle läsa ”Stadsresan”.
– Den här mjuka mattan kan jag
inte stå på, jag vill ha en fast grund
under fötterna som på en scen, sade
de Wahl.
Det gick inte att vika undan den
stora mattan i studion utan Jerring
fick bygga en provisorisk scen av
några trappstegar och lösa plankor.
– Men för sjutton stå stilla, herr de
Wahl, bad Jerring.
– Agera inte, stå stilla!
De Wahl lovade, klev upp på sin
nybyggda miniatyrscen, sändningen
gick igång, han började läsa och stod
stilla… i två minuter. Sen började han
agera och scenen hotade sönderfalla i
sina beståndsdelar.
Vad skulle Jerring göra – han kröp
fram på mattan, lade sig framstupa
och omfamnade sitt byggnadsverk för
att detta skulle hålla för artistens
utspel.
I den ställningen med ansiktet nerborrat i mattan hörde Jerring hela
uppläsningen.

Så här föreställde sig tecknaren Ernst Åkerbladh Anders de Wahls första möte med
mikrofonen. Ur boken Sven Jerring: På min
våglängd (Wahlström och Widstrand).

Anders de Wahl märkte inget av
det som tilldragit sig vid hans fötter,
inte heller märkte lyssnarna något.
Hittills hade man hållit till i ganska
tillfälliga studior i telefontornet på
Malmskillnadsgatan i Stockholm. 1928
gick flyttlasset till den klassiska
adressen Kungsgatan 8. Där kunde

man så småningom nyttja 10 studior.
Här huserade radion ända tills man
kunde flytta till det nuvarande radiohuset på Gärdet 1962.
Från 1933 fick man möjlighet att
spela in inslag, t.ex. intervjuer på lackskivor, dvs. 78-varvsskivor av tunn
metall överdragna med ett tunt lager
lack. Det var inte alltid som det avslöjades att inslaget varit inspelat.
I november 1935 gjorde Jerring en
grammofonintervju med den svenska
Abessinienambulansens chef, Fride
Hylander. Till lyssnarna sa Jerring:
– På vägen till centralstationen gör
doktor Hylander, trots sin brådska, en
avstickare till studion. Detta var ju
lögn. Straffet för Jerring kom när resenärens slutord i sändning lät så här:
– Naturligtvis känns det svårt att
skiljas från de kära här hemma, men å
andra sidan är vi lyckliga över att vara
de första att bringa hugsvalelse i de
svartas världsdel, i de svartas världsdel, i de svartas världsdel, i de svartas
världsdel…
Ett stående programinslag under
1930-talet var ”Radiostjärnan” kl.
19.50. Jerring skriver 1944 att det
fanns bara en enda svensk stjärnartist
som nått sin position via radion,
nämligen Sven-Olof Sandberg, SOS.
Många andra sångare och artister
uppträdde i radion, men hade en
karriär som skulle vara solid utan
radions hjälp.
SOS debuterade i gamla studion på
Malmskillnadsgatan. Sandberg kom
sent till sändningen och började efter
några korta inledande ord omedelbart sjunga ”Lyssnar du till mig i kväll,
lilla mor”. Jerring skriver att SOS hade
en mycket liten röst jämfört med de
sångare man normalt anlitade. Dessa
hade utnyttjat sin lungkapacitet ”med
en hänsynslöshet som om de beordrats blåsa omkull Jerikos murar med
basun men glömt att ta med basunerna”.

– Jag har sjungit in några grammofonskivor, sa SOS.
– Dom sa att min stämma inte
orkade fram till mikrofonen, då
flyttade jag stämman närmare. Jerring
blev mycket imponerad av den
karriärmedvetne sångaren med
sammetsrösten.
Folk började ringa omedelbart
under sändningen och önska da capo
och extranummer. Inom kort var SOS
stamgäst på radion och oerhört
populär.
Efter några år försvann han ur
sändningarna, vad hade hänt? Nu ville
han bli verklig sångare som kunde
höras i konsertsalarna. En operasångare är en verklig sångare, alltså
beslöt sig plattcharmören SOS för att
bli operasångaren Sven Olof
Sandberg. Han blev så och sjöng några
roller på Operan i Stockholm, bl.a.
Germont i La Traviata.
Sist i detta avsnitt vill jag återge
berättelsen om när Hjalmar Söderberg
skulle framträda med sin Stockholmskrönika 1934. Han frågade stillsamt
om han skulle få sjunga i radion, ett
sopranparti. Konstigt infall tänkte
Jerring och hänvisade till musikavdelningen. Efter en förskräckt grimas
från Söderberg som reaktion gick
Jerring med på att en sång skulle få
ingå i krönikan. Sången skulle illustrera det Stockholmska ordenslivet.
Och Söderberg sjöng i falsett:
Av sunda vettet, av himlen givet
Må göras fruktbart i sällskapslivet
Det är vår mening med vår symbol
Det är vår strävan, det är vårt mål.
SKÅL
Högtalarens membran knottrade
sig av förvåning och vällust. Söderberg var mycket nöjd.
PS: Barnens brevlåda förtjänar ett
eget avsnitt. Programmet sändes
1 785 gånger 1925 till 1972. Det var
1972 världens äldsta radioprogram.
Torsten Mossber
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Färska bullar – vilken belöning!

Höstmöte i ny skepnad 2019

I

V

början på sommaren fick jag tillfälle att fundera på begreppet
behandlingsbegränsning
eftersom jag blev uppringd av
Dagens Ekos grävande journalist
Emelie Rosén. Hon hade kontaktat en
rad sjukhus med frågan om patienten
och dennes anhöriga blev informerade när läkare beslutat att inte fortsätta med livsuppehållande behandling.
Det visade sig att det var närmast
sällsynt att dialogen med patienten
och anhöriga hade genomförts.
Under en hel förmiddag intervjuades jag av ekot i frågan och det var ju
upprörande att den viktiga informationen till patienten om att man avser
övergå från aktiv livsuppehållande
behandling till palliativ vård inte gavs
i så många fall.
Anledningen till att jag kontaktades av Ekot var att jag under mina
sista år som medicinalråd i Socialstyrelsen medverkade vid tillkomsten av
SOSFS 2011:7– Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling och handboken
”Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling”.
Två situationer beskrivs i dessa
dokument, två situationer som ofta
leder till osäkerhet för den behandlande läkaren/personalen.
Den första situationen är när
patienten själv vill avstå från fortsatt
behandling, t.ex. dialys, respiratorbehandling etc. Tvångsvård förekommer
inte förutom inom psykiatri eller vid
infektioner som omfattas av smittskyddslagen.
Såvitt patienten är vid sina sinnen
bör patientens vilja respekteras.
Den andra situationen är när
vården av patienten är utsiktslös, inte
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leder till någon förbättring, och
innebär stor smärta och obehag. Vårdinsatserna är meningslösa.
I dessa fall förlänger vården enbart
patientens döende. Vården ska då
skifta från aktiv livsuppehållande till
palliativa insatser.
Naturligtvis är det svåra beslut för
den ansvarige läkaren som ska förvissa
sig om att vården inte har någon förutsättning att leda till bot eller
läkning. Föreskrifterna reglerar
processen i samband med beslutet,
vilka läkaren ska rådgöra med, vilka
som ska informeras och hur beslutet
ska dokumenteras.
Följande berättelse illustrerar hur
svårt det kan vara när man som
intensivvådsläkare har hand om en
svårt sjuk patient.
Frågan uppstod, var behandlingen
utsiktslös eller inte?
Det ringde på intensivvårdsavdelningens dörr, det gjorde det mycket
sällan. De flesta som hade ärenden till
avdelningen hade kort/nycklar till
dörren.
– Kan du öppna, ropade en sjuksköterska, vi är upptagna med att
koppla en patient till respirator.
Utanför dörren stod en ung man.
– Vill ni ha färska bullar? frågade
han.
– Jag tog med mig några från det
bästa bageriet, jag tror de ska räcka
till alla.
– Vem är du? Jag kände inte igen
honom. Kanske var det en elev som
ville tacka för en lärorik period på
avdelningen, tänkte jag.
– Känner du inte igen mig, sa han
lite besviken.
– Jag låg på avdelningen säkert
över en månad, ja egentligen kommer
jag inte ihåg det själv, men man har

talat om det för mig.
När han sa sitt namn insåg jag att
han var en patient vi hade vårdat
under lång tid på avdelningen. Han
hade varit med om en svår olycka som
inneburit ett lårbensbrott, en bäckenfraktur, brott på flera revben samt en
allvarlig skallskada.
Han blev föremål för en rad ortopediska och neurokirurgiska ingrepp,
fick andningshjälp av respirator under
nära fyra veckor. Han förlorade
mycket i vikt, mag-tarmkanalen ville
inte fungera, han levde på näringsdropp, men det mest bekymmersamma var att han, trots utrymning av
blödningar mellan hjärnhinnorna inte
ville vakna upp när vi trappat ner de
sövande och smärtstillande medlen.
En hopplöshet spred sig på avdelningen. En man i 25-årsåldern som vi
vårdat så ömt, satsat så mycket psykisk
och fysik energi på, såg inte ut att
vakna och återfå en normal hjärnfunktion.
Flera undersökningar av hjärnan
talade för att han hade en svår och
permanent hjärnskada och att det
kanske inte var förenligt med ”God
Vård” att fortsätta de livsuppehållande åtgärderna, t.ex. respiratorvård
och näringsdropp.
Några av oss kunde inte acceptera
det som andra betraktade som fakta
och menade att hjärnan måste få tid
så att den svullnad som uppkommer
vid skador och ingrepp kan lägga sig.
Så blev det. Vi avvaktade, den
aktiva vården fortsatte och han
vaknade upp och kunde lämna
intensivvårdsavdelningen för rehabilitering och nu stod han utanför dörren
med färska bullar. Vilken belöning!
Torsten Mossberg

älkomna till ett höstmöte
som för första gången
hålls utanför Sverige.
Mötet sker i samarbete
med vittra kollegor på
Åland i det nya kongresscentret
Alandia vid Östra hamnen i centrala
Mariehamn.
Förutom ett sedvanligt upplägg
med aktuella föredrag inom medicin
och kultur på lördagen kommer det
att finnas möjlighet till minst två tillläggsresor med två extra nätter på
Åland.
I kunniga ciceroners sällskap ges
deltagarna möjlighet att fördjupa sig i
landskapets natur, sevärdheter och
historia på ett sätt som knappast går
att göra på egen hand.
I föredragsdelen kommer åländska
auktoriteter inom medicin, konst och
nutidshistoria att ge aktuella
översikter, där det självstyrande landskapets medicinska historia vävs
samman med det övriga svenska, ryska
och finska kulturarvet.
På så sätt hoppas arrangörerna
kunna öka de rikssvenska kollegornas
kunskaper om Åland − det nära
utlandet mindre än 150 km från Stockholm. De som inte deltager i tilläggsresor erbjuds en tur i Mariehamn
söndag förmiddag.

Med tilläggsresor 8 – 10 september
n Med två extra hotellnätter kan tillläggsresorna planeras på ett optimalt
sätt med nuvarande färjeavgångar.
Antalet deltagare begränsas till 30
stycken per resa. Vid tidig anmälan
och platsbrist kan ett ytterligare alternativ att se mer av Åland bli aktuellt.
1. Kökar. Med färja tar vi oss till Kökar
en av öarna i södra Skärgårdshavet
mellan Åland och Finlands fastland.

Foto:Tina Tavanainen, visit Åland.

etik

Vi besöker den gamla kyrkan byggd
på dominikanerklostrets grund, hembygdsmuseet och lämningarna av säljägarboplatsen från bronsåldern vid
Otterböte.
Vi tar båt till Källskär och besöker
Göran Åkerhielms fantastiska skapelse
från 1960-talet (Bilden ovan). Ett hem
som skulle bli en symbios av Medelhavets och nordens kulturer med antika
statyer i en medelhavsträdgård kring
en karelsk stockstuga på ett isolerat
skär. Här var bl.a. Tove Jansson en
återkommande gäst. Vi bor på Brudhälls hotell på Kökar.
2. Fasta Åland. Med vår kollega
Anders Fagerlund som ciceron besöker
vi under två dagar Ålands främsta
sevärdheter.
Färden tar oss till Bomarsunds
fästning, det ryska imperiets lås i
väster som knappt färdigbyggt förstördes av britter och fransmän 1854
som en del av Krimkriget.
Vidare till Kastelholms slott, där
Erik XIV satt fången. På konstmuseet i
Önningby ser vi konst av J.A.G. Acke,
Victor Westerholm och Hanna

Rönnberg, alla verksamma i den finsksvenska konstnärskolonin i byn vid
1900-talets början.
En av öns medeltida kyrkor,
Geta/Finnström, besöks liksom det
stora sjöfartsmuseet och fullriggaren
Pommern i Mariehamn.
Vi bor på hotell Havsvidden på
Ålands nordligaste klippor med möjlighet att prova både torr- och
rökbastu.
• För program, priser och
internetbokning. Se vår hemsida
slf.se/seniora-lakare, alternativt
kontakta Norrtelje Resebyrå på
info@nrbs.se eller tel. 0176-125 00.
I konferenspriset (som ännu inte är
fastställt) ingår: Resa med busstransfer
från Stockholms C och Arlanda till
Kapellskär, Viking Lines färja till
Mariehamn och åter på hemresan,
transfer i Mariehamn, konferensavgift, logi och samtliga måltider med
angivna drycker.
Färjan avgår på fredagen kl. 14:45
från Kapellskär till Mariehamn och på
söndagen kl.12:45 från Mariehamn till
Kapellskär.
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Vad då då?

Den medicinska skolan,
grundad på 100-talet e.Kr., B I KEMIN
hävdade att luftens
beskaffenhet dikterade
människans tillstånd vid
hälsa såväl som sjukdom.
Vener och artärer var
fyllda med blod och luft “STUCKEN”
och luftens spänning var
AV
av största betydelse.
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VEM DÅ DÅ?

En av våra få ryktbara kvinnliga
matematiker. Rysk-svenska. Professor
i högre matematisk analys vid
Stockholms högskola, tillika
skönlitterär författarinna ,med bl.a.
romanen "Systrarna Rajevski".
Vad hette hon? (NE-stavning)
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Kryss nr 4 - 2018
Hej alla snabbtänkta korsordslösare, här är ett nytt kryss att gympa hjärnan med!
t Bland det stora antalet inskickade
bidrag är detta de tio först öppnade
rätta lösningarna för kryss nr 3
2018. Ni som vill fortsätta att
skicka in era lösningar med chans
att bli omnämnda i tidningen måste
göra det innan 15 januari 2019.

• Kurt Ericsson, Varberg.
• Bengt Olsson, Umeå.
• Lisbeth Kärlegärd,
Karlskrona .
• Jan Åke Zell, Halmstad.
• David Bergkvist,
Sollentuna.

<<< Rätt lösning
kryss nr 3 - 2018

t Skicka din lösning, senast 20 februari 2019,
till Josef Milerad, Reflektorstigen 1, 181 55 Lidingö.

• Margareta Fridh,
Kristianstad.
• Marianne Ehinger, Lund.
• Agneta Lindqvist,
Jönköping.
• Jan-Ola Englund, Uppsala.
• Ulf Hanson, Uppsala.

