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Avskärmad från verkligheten
är ungas skärmvanor. Skolungdomar
idag tillbringar i genomsnitt fyra
timmar per dag framför datorskärm
eller smartphone. Den tid som borde
ägnas fysisk aktivitet, social samvaro,
läsning eller sömn går i stället till
dataspel och surfande på sajter med
osund konkurrens om uppmärksamhet och ”likes”.
Att all internationell forskning visar
på ett samband mellan svaga skolresultat, psykisk ohälsa och skärmtid har
hittills inte fått svenska skolmyndigheter att agera.
Det är fortfarande nästan fritt fram
för smartphones i flertalet skolor och
dessutom ska surfplattor introduceras
på bred front i förskolan. Treåringar
ska tidigt vänjas vid en stillasittande
livsstil med övervikt och dålig motorik

som konsekvenser på sikt.
Hur berör detta oss seniorer? Som
läkare har vi ett etiskt ansvar att ta
ställning mot samhällsutveckling som
så tydligt skapar ohälsa. Som far och
morföräldrar har vi även ett personligt
ansvar. Vi kan bidra till att våra
barnbarn byter ut skärmtiden mot
samvarotid med
oss. Vi kan också
engagera oss i
Läkaresällskapets
kommande initiativ “En nationell kraftsamling
för ungas
psykiska hälsa”.

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.
Återstående utgviningsdagar 2019:
Nr 3: 15-17 okt. Manusstopp 30 sept.
Nr 4: 17-19 dec. Manusstopp 2 dec.

Det går bra att kontakta oss via mejl
josef.milerad@gmail.com
torsten.mossberg@gmail.com
ors.marianne@gmail.com
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verige är ett av världens
tryggaste länder för barn och
unga men det avspeglas inte
i ungdomars psykiska hälsa.
Folkhälsomyndighetens återkommande enkät ”Skolbarns hälsovanor” som jämför psykisk hälsa och
välbefinnande i OECD-länderna visar
att svenska tonåringar lider av fler
psykosomatiska stressymptom som
huvudvärk, ont i magen, irritabilitet
och dålig sömn än unga i flertalet jämförbara länder.
Ohälsotalen (50 procent av
14-15 åriga flickor uppger problem)
ligger på samma nivå som i Ukraina
och andra krisdrabbade länder i forna
östblocket. Det finns flera förklaringar till detta (se Läkartidningen
2019;116:FPMZ) men en viktig faktor

Grattis, du är med i en
förening som vill och kan!

N

yligen tog vi adjö av
varandra i Gävle efter att
där upplevt ett av de
bästa årsmöten föreningen haft. Knappt
150 seniora läkare hade mött upp men
det borde kunnat vara betydligt fler
eftersom vi är nära 3 000 i föreningen
och så många som 11 000 65-plussare i
Läkarförbundet.
Årsmötet innebar att undertecknad
fick förtroendet att ta över
ordförandeklubban från Anders
Dahlqvist, en tuff uppgift eftersom
Anders med sin idérikedom och långa
fackliga erfarenhet lyft föreningens
utveckling på ett utomordentligt sätt.
Hur ser min vision för Seniora
Läkare ut?
Vi i styrelsen är överens om att fortsätta föreningens verksamhet med de
vinnande koncepten goda möten med
förnämlig fortbildning och fina sociala
aktiviteter, samt en aktiv facklig verksamhet.
När jag såg ut över de medlemmar
som kommit till Seniora Läkares
vår-/årsmöte i Gävle slog det mig hur
olika vi är till kropp och utseende –
men vi har ett gemensamt, vi är alla
läkare och har stor kunskap om hälsooch sjukvårdens alla delar.
En av de föreläsare vi hörde i Gävle
hade räknat ut att vi som satt i salen
hade sammanlagt 5 000 års erfarenhet. Vi är kompetenta och erfarna, vi
kan och vi vill höras och påverka sjukvården och dess organisation i
professionell riktning.
Vi arbetar för att äldre ska få rätt

läkemedel och miljövänliga sådana,
för att läkare ska få rätt stöd för att
kunna sätta ut ”onödiga” läkemedel
till äldre. Vidare arbetar vi för en
större möjlighet att kunna få vård där
den har bäst kvalitet och väntan är
kort, särskilt viktigt för äldre patienter.
Seniora läkare arbetar i hälso- och
sjukvården i stor utsträckning ända
upp i 75-årsåldern. För drygt fem år
sedan gjorde föreningen en kartläggning av seniora läkares yrkesverksamhet. Sjukvården har förändrats och
sannolikt arbetar vi nu i ännu större
utsträckning än då. Nu har Läkarförbundet lovat att tillsammans med oss
genomföra en ny sådan kartläggning.
Vi i Seniora läkares styrelse kommer
att jobba för att våra arbetsvillkor
motsvarar våra arbetsinsatser i högre
utsträckning än idag. Med höjd pensionsålder måste också försäkringsvillkor och löner hänga med. Vi
behöver också få fortbildning så att vi
kan vidmakthålla och uppdatera våra
kunskaper. Vi behövs i svensk sjukvård
och har ingen anledning vara blygsamma i våra krav.
Den statliga delegationen för
senior arbetskraft har bland annat
betonat att seniora arbetstagare är
mer heltidsfriska än yngre. Läs mer om
vad den, för oss seniorer viktiga delegationen, har på sitt program på
sidorna 22-24.
Många jämnåriga kollegor har

vittnat om att de får ny energi i samarbete med yngre kollegor. De efterfrågar mentorskap. Karriärplanering,
läkaren som ledare och etik är ämnen
de yngre vill diskutera med oss.
Våra möten är mycket viktiga med
förnämlig fortbildning och social
gemenskap. Vi kommer att underlätta
för framtida mötesarrangörer genom
att avtala med lämplig resebyrå om
hjälp med de grundläggande arrangemangen så att de lokala arrangörerna/kollegorna helt kan ägna sig åt
att planera och genomföra det vetenskapliga programmet.
Vi genomför en försiktig förnyelse
av våra möten där det kommande
höstmötet på Åland, det första
utanför egentliga Sverige, med tillläggsresor kan vara en modell.
Vår tidning Seniora Läkare är en
viktig kanal till medlemmarna men vi
behöver utveckla den snabbare vägen,
de s.k. medlemsmejlen som
komplement till vår hemsida med
dagsaktuell information.
Så gratulerar – du är med i en
mycket vital förening som vill och kan!
Läs mer om den nya styrelsen på
sidan 11.

Torsten Mossberg, ordförande i föreningen Seniora Läkare
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Vem sa att
upplysningstiden
är över?

En modernt luminerad scen i blått, i Gävles
vackra konserthus, gav extra djup kulör åt
många lysande tal under årsmötet i Gävle.

fem gånger större än i övriga EU.
Orsaken är att de omhändertas av
socialtjänsten och inte av hälso- och
sjukvården. Sjukvården kräver små
och viktiga förändringar hela tiden
och seniora läkare kommer vara en
viktig pådrivande grupp!

5 000 års läkarerfarenhet samlades i Gävle konserthus för
att insupa vänskap, vetenskap och diskutera framtidsfrågor

C

irka 150 medlemmar i
Seniora läkare trotsade
regnprognosen för att
uppleva ett verkligt lyckat,
innehållsrikt och trevligt
årsmöte i Gävle vackra konserthus.
Gävle Konserthus invigdes i januari
1998 på platsen där badhuset Strömbadet tidigare låg och är ritat av arkitekten Bo Karlberg. Huset är beläget
vid Gavleåns forsar och fasaden är
klädd i blank djupblå klinker. Under
ett stort baldakintak välkomnas besökaren av en matta av granit.
Den halvcirkelformade foajén där
vi minglade ”omfamnar”
konsertsalen och har en
härlig vy över Gavleån. I
foajén finns skulpturen
"Flerhalsad cello" av
fransmannen Arman där
han låter fragment av ett
sönderstyckat musikinstrument fogas samman igen till
något nytt och spännande.
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Vårmötet invigdes festligt genom att
Gavlekören under ledning av Bengt
Olerud sjöng tre vackra svenska körsånger.
t Anders Dahlqvist, ledare för
organisationsgruppen och Seniora
Läkares ordförande hälsade oss
därefter hjärtligt välkomna till Gävle
och introducerade inledningstalaren,
kollegan och riksdagsmannen Anders
W. Jonsson (vice ordf. i Centerpartiet).
Anders W. Jonsson sitter i riksdagen sedan 2006 men jobbar fortfarande kvar viss tid som barnläkare på
Gävle sjukhus. Han menade att all
sjukvårdspolitik är provinsiell, men att
problemen är internationella. Han har
därför rest mycket för att ta del av
olika sjukvårdssystem och inspireras av
goda lösningar. Hur ska vi kunna
finansiera en god sjukvård när befolkningen åldras? Vi måste jobba tidigare

och fr.a. längre. Sverige har det än så
länge väl förspänt eftersom svenska
kvinnor i genomsnitt föder två barn,
jämför Sydeuropa med drygt ett och
Japan med knappt ett barn.
Vi måste jobba smartare och
använda oss av digitalisering i mycket
högre utsträckning och arbeta preventivt. Lagstiftningen hänger inte med i
vårt lite nymornade IT-samhälle. Vi är
inte ensamma om att ha en lång rad
olika journalsystem. Storbritannien
har just gått bet på att införa ett
gemensamt. Vi måste lägga mer kraft
på att försöka göra detta i Sverige.
Många av våra svenska problem är
självskapade: Färre än 50 procent av
svenskar har en fast läkare i primärvården. Köerna till vissa ingrepp och
behandlingar är långa. Jämför med
Danmark som har ”Sygehusvalget”.
Man kan där välja sjukhus efter
väntetid och kvalitet (i linje med vad vi
i Seniora Läkare jobbar för tillsammans med de stora pensionärsorganisationerna).
Beroendesjukdomarna har hamnat
mellan stolarna, överdödligheten är
Fortsättning nästa sida >>>

Bakgrundsbild: Istockphoto

Text: Torsten Mossberg
och Marianne Ors
Foto: Torsten Mossberg
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…med ﬂera

En Gävlebos liv som ortoped, forskare,
uppfinnare och hockeyläkare
t Professor Lennart Hovelius
berättade fängslande om sin mycket
speciella karriär. Han
började på kirurgkliniken, Gävle sjukhus 1967.
Tidigt intresserade han
sig för hockeyspelares
hälsa, fr.a. för att de ganska ofta
drog en axel ur led under spelet.
1968 började Lennart som hockeyläkare i Strömsbro hockey, 1972 i
Brynäs, svenska mästare 1972. Han
studerade lagets axelluxationer och
fann att de högerhänta luxerade
vänster axel, de vänsterhänta höger
axel och började operera med den
då nya Bristow-metoden. Studierna
och uppföljning av de opererade
ledde till disputation i Linköping hos
ortopedprofessorn Olle Lindahl
(”Gurk-Olle”).
1986 blev Lennart landslagsläkare
och fick vara med om både VM-guld
och OS-guld. Efter VM-guldet 1992
blev han utnämnd till hedersbrandman. Han stannade kvar i landslaget
till 2007.
Men Lennart var inte bara landslagsläkare, han var också uppfinnare. Han konstruerade bl.a. en
kvarn (Howex Bonemill) i vilken man
kunde mala ner ben, t.ex. höftkulor,
överblivna vid protesoperationer.
Denna kvarn gav ett bättre och
finare ”benspån” än tidigare konstruktioner. Benspånen såg så aptitFortsättning nästa sida >>>
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liga ut att en gäst vid lanseringen av
kvarnen tog de för läckra mandelspån.
Tack vare lång uppföljning av de
opererade axlarna, 118 stycken efter
15 år och 257 stycken efter 25 år, kom
Lennart att bli visiting professor i USA
med flera uppdrag att föreläsa om
sina erfarenheter. 2014 presenterade
Lennart en 35-årsuppföljning av
patienter opererade enligt BristowLatarjet i New Orleans.
Efter pensioneringen började
Lennart intressera sig för hästar och
köpte en häst tillsammans med gamla
hockeykompisar.
”Har du ont i knät? Hade du varit
häst skulle jag kunnat berätta! Hästar
har alla fel och besvär – värre än en
hockeyspelare!”
Hästen Hovfaxen sprang in 600 000
konor, Nimbus vann 1 miljon kronor
vid jubileumspokalen. ”Men vill du
tjäna pengar är det bättre att köpa
aktier, men hästar är roligare”
Lennart Hovelius avslutade sitt
färgstarka och oavbrutet fängslande
framträdande med att berätta att han
stiftat en fond till minne av Tigern
Johansson, Brynäs, en speciell spelare
som betytt mycket för honom och
laget. Tigern avled 2010. Varje år delar
man ut 17 000 kr till förtjänta spelare.
Hälsingegårdar – Kulturarv i världsklass
Ingela Broström, avdelningschef på
Länsmuseet Gävleborg, inledde sitt
föredrag med att
berätta om bakgrunden till UNESCO:s
världsarv som kom till
efter andra världskrigets förödelse av
stora delar av vårt
gemensamma kulturarv, inte minst i
krigets slutskede när exempelvis
staden Dresden i det närmaste utplånades.
Ett världsarv är en unik kultur- eller
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Sängstugan i den största Hälsingegården, Jon-Lars, har väggmålningar av Svärdes Hans Ersson
och inne i gården finns franska tapeter som var den tidens högsta mode.
Foto: Sanna Lönngren

naturhistorisk miljö som vittnar om
människans eller jordens historia. Ett
av syftena med världsarvslistan är att
världsarven ska skyddas gemensamt
där länder stöder varandra för att
bevara föremålen på listan.
Den första stora räddningsinsatsen
genom UNESCO:s försorg var när ett
stort antal länder trädde in i ett
gemensamt räddningsprojekt och
flyttade de oersättliga templen vid
Abu Simbel som annars hamnat under
vatten när Assuandammen i Nilen
byggdes.
Som Ingela uttryckte det, världen
hade bestämt att templen skulle
räddas för framtiden. Idag finns 845
kulturella världsarv i 167 stater varav
15 i Sverige.
För att ett kulturobjekt ska upptas
som ett världsarv måste man kunna
visa att objektet är helt unikt, det
enda i sitt slag. Att komma med på
världsarvslistan kräver därför en stor
arbetsinsats med både noggrann
dokumentation och argumentation

om varför ett visst objekt är så
speciellt och har ett så stort historiskt
djup att det bör bevaras för framtida
generationer.
Från Länsmuseets sida gjordes
redan 2009 en anmälan till UNESCO
om att Hälsingegårdarna var värda att
bevara, men utan framgång. Ett par år
senare gjorde man en ny ansökan som
blev framgångsrik. Söndagen den
första juli 2012 blev sju hälsingegårdar
inskrivna på UNESCOs världsarvslista
och blev Sveriges femtonde världsarv.
En hälsingegård är ett hemman,
brukat av en bonde som själv äger sin
jord i landskapet Hälsingland.
Det unika med hälsingegårdarna är
hälsingarnas tradition att bygga stora
hus med flera rum som enbart var
avsedda för fester, speciellt bröllop
och begravningar, medan familjen till
vardags oftast bara bodde i ett eller
ett par rum i huset.
En högtid som julen firade man i
köket med granris på golvet.
Traditionen med stora hus är

mycket gammal och kan dateras
åtminstone till 1600-talet. Under
perioden 1800-1870 rådde en byggoch inredningsboom. En rik bonde
kunde ha 10-15 rum avsedda för
fester.
Rummen i bondgårdarna blev rikt
dekorerade med väggfasta bonader,
väggmåleri och tapeter, vilket skiljer
hälsingegårdarna från bondgårdar
längre söderut, där man istället hade
lösa bonader som togs fram till jul och
helger.
Det ordnades stora fester med 100200 gäster. Ett bröllop skulle pågå i
minst tre dagar, helst i tio, och det
skulle vara all inclusive som vi säger
idag. Man dansade, åt och drack, inte
minst vin för att det var fint. Kyrkan
köpte in nattvardsvin som såldes
vidare till böndernas fester. Sedan sov
man över i sovstugorna.
Frågan som alla ställer är hur man
kunde bygga så stort? Det som alltid
lyfts fram som svar är hanteringen av
lin och handeln med linne. Lin har
odlats enormt länge i Hälsingland,
man har funnit fröer från 200-talet
efter Kristus. I Hälsingland producerade man ett grovt linne som såldes
med god förtjänst, man tjänade mera
på det jämfört med tunt fint linnetyg.
Däremot var jordbruket ingen
större inkomstkälla för bönderna,
Hälsingland ligger på samma
breddgrad som södra Grönland.
Odling av spannmål var mest för
hemmabruk. Djurhållning var viktigt
och mjölkprodukter, speciellt smör, var
åtråvärda varor. Smör åt man inte till
vardags utan det sparades till jul.
Bondehandeln var stor. Bönderna
körde omkring med sina varor med
fryst fågel, fisk och smör som såldes
direkt, utan mellanhänder. Pälsverk
var mindre viktigt. Timmer fälldes för
husbyggen, men när de stora skogsbolagen började komma omkring
1850-talet gjorde sig bönderna stora

pengar. Därmed kom också utsmyckning med väggmåleri igång.
Ingela bjöd på vackra bilder av hälsingegårdar med imponerande exteriörer och fantastiska interiörer. Vi var
nog många i publiken som kände att
detta är verkligen något enastående
och unikt som väl meriterar sig som
världsarv.
Mingel
t Vid kvällens mingel i konserthusets
vackra foajé underhölls vi av en damkvartett som med sina stråkar framförde populära klassiska stycken, en
fläkt av den tid då man höll salong
med kammarmusik.
Lördag
t Dagen började med att vår ordförande Anders Dahlqvist berättade vad
vi i styrelsen arbetar med. Nu tycks det
som om vi nästa år, 2020 oavsett ålder
och sysselsättning ska kunna förskriva
läkemedel via datorn.
Anders berättade också om vårt
arbete för en nationell väntelista där
man ska kunna välja vård med bästa
kvalitet och kortast väntan, hur vi
försöker få till en nationell
läkemedelslista och jobbar för miljövänliga läkemedel. Anders betonade
vidare hur stora möjligheter digitaliseringen innebär och att vi måste
utnyttja dessa.

Framtidens diabetesdiagnostik ger
nya utmaningar för individanpassad
behandling – ”Precision Medicin”.
t Mats Martinell, lektor
i allmänmedicin i Uppsala berättade
hur man med modern genteknik kan
identifiera undergrupper i Diabetessjukdomen.
Fler än någonsin klarar av att leva
med sin diabetes med god livskvalitet,
hjärt-kärlkomplikationerna minskar.
Kostnaderna springer dock i höjden
mycket beroende på att de läkemedel

Diabetes ökar stort i världen, 415 miljoner hade
sjukdomen 2015, 642 miljoner 2019. Den största ökningen sker i Afrika. I Sverige är insjuknandet relativt konstant, 10 nya diabetesinsjuknande per 1000 om året, berättade Mats
Martinell.

som används till patienter med
Diabetes typ 2 (metformin etc.) förskrivs i ökande utsträckning. I Uppsala
län har förskrivningarna av dessa ökat
med 60 procent utan att hjärt-kärlkomplikationerna minskat!
Hur ska pengarna räcka till? Mats
råd var följande:
• Förhindra komplikationer – minska
lidande.
• Fördela resurser – satsa mer på
individanpassning.
• Öka den farmakologiska säkerheten.
Är diabetes en sjukdom, en
diagnos, eller flera sjukdomar, en
diagnos? Snarast det senare. Under
senare år har man börjat förstå
genernas betydelse för typ av
diabetes, risk att utveckla följdsjukdomar och för hur specifika mediciner
fungerar och tolereras. Gentest kan
användas för en mer exakt diagnostik
Fortsättning nästa sida >>>
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och riskbedömning av följdsjukdomar
och för att förutse mediciners effekt.
Man har identifierat fem kluster
baserade på ålder, BMI, HbA1c, betacellsfunktion, insulinresistens och genanalys. I ett kluster ser man högre risk
för njur- och leverkomplikationer, i ett
annat syns fler retinopatier. Så med
screening och genotypbestämning,
ökar möjligheten för individanpassad
behandling. Men inget ersätter god
läkarkontakt och läkekonst.

Interventionell kardiologi
– ”Time is muscle”

t Lars Hellsten, överläkare och
radiolog på Gävle sjukhus är nu
framför allt interventionist och
arbetar med PCI, percutan coronar
intervention. Han berättade att
vården av akut hjärtinfarkt har
genomgått mycket stora förbättringar
under senare tid.
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Kärlkramp beskrevs första gången
1750. Det första EKG:et där man
kunde se förändringar karakteristiska
för hjärtinfarkt togs 1917. Ultraljud,
UKG, introducerades på 1950-talet.
Infarktvården innebar strikt
sängläge under flera veckor långt in
på 1960-talet. 1958 visade Rune
Elmqvist och Åke Senning den första
pacemakern. Under andra hälften av
1960-talet öppnades de första hjärtintensivvårdsavdelningarna (HIA) med
kontinuerlig övervakning av patienternas hjärtverksamhet och arytmibehandling.
1977 gjordes den första ballongvidgningen av ett kranskärl i Zürich av
Andreas Grünzig. 1985 började man
med trombosprofylax (Trombyl) och
akut trombolysbehandling, en
behandling vida överlägsen akut
kranskärlskirurgi.
Vid millennieskiftet började man
förbehandla och diagnostisera patienten i ambulansen och transportera till
sjukhus snabbt. Död i hjärtinfarkt
halverades fyra gånger med denna
snabba intervention.
Så Lars råd var: Ring ambulans när
du får bröstsmärtor, sitt inte och
vänta på akuten.
”Time is Muscle”, tidig intervention
skonar hjärtmuskeln. Om PCI utförs
inom två timmar från debuten av
smärtorna ses nästan inga förändringar på EKG/Ultraljud vid senare
kontroller.
Lars, som gav stort hopp till oss
seniorer om bot vid hjärtinfarkt, avslutade med att förmana oss och betona
vikten av primär prevention: Sluta
röka, ät mycket frukt och grönt samt
fisk och motionera.
Den sekundära preventionen innefattar idag behandling med Trombyl,
Plavix, Seloken, Enalapril och Statiner,
som förutom fettsänkning också visat
sig ha inflammationshämmande
effekt. Nitroglycerin ges vid behov.

Att utveckla geriatriken
t Efter Seniora Läkares årsmöte och
en läcker lunch i konserthusets foajé tog
professor Gunnar
Akner vid med sina synpunkter på hur vården,
särskilt geriatriken
borde utvecklas.
Kanske bör vi vara
lite oroliga för att inte få adekvat vård
när vi blir ännu äldre och sjuka.
Fram till cirka 65 års ålder lider vi
ofta av en sjukdom, singelsjuklighet,
men efter den åldern alltmer av multisjuklighet. De multisjuka tar hela 8085 procent av den totala sjukvårdsbudgeten i anspråk.
Problemen i dagens sjukvårdsorganisation är stuprören – många arbetar
hårt utan att s.a.s. se åt sidorna och
samordna sina insatser med andra.
Gunnar menade att metaforen
stuprör inte täcker bristen på samarbete, snarare betongfundament. Det
saknas horisontellt tänkande och samordnade insatser i vården, framför allt
för de multisjuka. Det horisontella
ansvaret är inte definierat i vår hälsooch sjukvårdslagstiftning.
Men, de goda nyheterna är att vi
aldrig haft så mycket utbildad hälsooch sjukvårdspersonal och aldrig så
stora ekonomiska resurser. Dessa
resurser måste användas rätt.
Ålder är den enskilt viktigaste
faktorn för hälsa och det är extra
viktigt för den äldre patienten att få
samordnade insatser och slippa
behandlas av olika läkare för varje
symtom/sjukdom.
Genom att förändra vårdens, som
Gunnar menar, bristfälliga organisation
och begränsa den politiska styrningen
av vården och återupprätta den professionella kan förbättringar uppnås.
Kärnverksamheten måste lyftas fram,
diagnos, behandling och uppföljning.

Gunnar lyfte i sitt föredrag fram
”Nätverket mot olämplig styrning av
vården” där han är ordförande och
hoppades att vi alla ville ansluta oss.
I diskussionen efteråt betonade
Barbro Westerholm värdet av att
arbeta stegvis för förändring och förbättring genom att studera de goda
exemplen, t.ex. Tiohundra i Norrtälje,
en gemensam organisation för sjukhusvård och kommunal vård där
mycket god samordning av vården
uppnåtts.

Pricksäker diagnostik av hudtumörer

Sanna Uddströmer berättade att projektet
Teledermatoskopi bidragit till att Gävle, enligt
hennes mening, idag är bäst i hela landet på att
hitta melanom!

t Den dystra bakgrunden till projektet Teledermatoskopi som Sanna Uddströmer, överläkare på hudkliniken på
Gävle sjukhus, presenterade är att
förekomsten av hudtumörer har ökat
lavinartat, redan tidigt i åldrarna.
Enligt prognoserna fram till år 2040

kommer maligna melanom och hudcancrar att öka allra mest och gå förbi
prostatacancer. Samtidigt med denna
utveckling råder det en påtaglig brist
på hudläkare och patologer. Dessutom
är behandlingen av hudtumörer
ojämlik både i det egna länet och i
hela landet enligt Sanna.
En av orsakerna är att man skickat
hudtumörer för behandling utifrån
tumörernas lokalisation och inte
utifrån typen av tumör. Därför startades ett projekt vid hudkliniken i Gävle
med syftet att skapa en enda
gemensam väg in till sjukvården för
alla hudtumörer, oavsett lokalisation.
Alla remisser skulle skickas till hudkliniken i Gävle för ställningstagande
till fortsatt handläggning. En enhetlig
remiss till hudkliniken utformades för
hudtumörer.
Som en del i remissen infogas foton
av hudtumören som tas vid det första
besöket när patienten söker för förändringen. Fotona tas med en vanlig
kamera och ett dermatoscop som
kopplats till kameran och som ger en
reell förstoring av förändringen. Via
ett gemensamt bildbehandlingsprogram kan sedan läkare på hudkliniken se bilderna och ta ställning till
den fortsatta handläggningen av patienten. Till projektet behövde därför
vårdcentralerna utrustas med kamera
och dermatoscop samt en gemensam
programvara för bildhantering.
År 2016 startades ett standardiserat
vårdflöde för hudtumörer. Primärvården gör en första bedömning av patienten och tar dermatoscopbilder som
utgör en del av remissen till hudkliniken. Hudläkare fattar sedan beslut om
fortsatt handläggning utifrån remiss
och bilder.
Bedömningsbesök av patienten
behövs enligt Sanna Uddströmer
enbart i enstaka fall. Behandlingen av
hudtumören kan sedan ske på en
vårdcentral eller kirurgisk klinik. Hud-

kliniken sänder alltid ett remissvar och
vidarebefordrar vid behov remissen till
annan instans.
Vid en utvärdering 2018 av projektet i Gävle fann man – förutom att
remissinflödet till hudkiniken hela
tiden ökar – att 2-3 procent av
remisserna avfärdats därför att förändringen i fråga inte var en
hudtumör utan något annat. 60
procent av remisserna skickades
tillbaks med svaret noll åtgärd.
Antalet hudbiopsier till patologen
hade nästan halverats. En annan vinst
var att tumörtjockleken minskat hela
tiden, dvs man hittar tumörerna allt
tidigare. Enligt Sanna Uddströmer är
Gävle bäst i hela landet på att hitta
melanom!
Andra erfarenheter i projektet var
att teledermatoscopi med multidisciplinära konferenser öppnar för bättre
bedömningar. Träffsäkerheten diagnostiskt i projektet var också hög, 88
procent. Det konstaterades också att i
början av projektet blev ledtiderna
längre pga. bristande resurser, vilket
dock successivt förbättrades. Vinsterna
var tydliga med färre läkarbesök,
snabbare och säkrare behandling,
mindre antal onödiga ingrepp och
inte minst att man kan erbjuda likvärdig vård oavsett bostadsort.
Sanna Uddströmer diskuterade
även möjliga negativa sidor i ett
sådant här vårdflöde, exempelvis
risken för att omhändertagandet av
patienten blir automatiserat med försämrat emotionellt stöd.
Sanna avslutade med att sia om
framtiden där utvecklingen av artificiell intelligens med allt bättre algoritmer för bildigenkänning kommer att
revolutionera hudsjukvårdens värld
med program som är bättre än människan på att klassificera hudförändringar.
Fortsättning nästa uppslag >>>
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Ny styrelse i Seniora Läkare
Ledamöter i den nya styrelsen för verksamhetsåret maj 2019 - maj 2010 är:

Kunde riskgrupper identifieras
25 år efter en hälsokontroll?

t Lars Sundman, specialist i allmänmedicin och samhällsmedicin i Gävle
fängslade oss trots den sena timmen
med en berättelse om de omfattande
hälsokontrollerna av Gävleborna 1969
och 1971.
På -60-talet rådde en tidsanda när
man tog för givet – liksom idag – att
med tidig diagnos förbättras prognosen. Man visste dock att kunskapsluckorna var stora och därmed också
ett allmänt läge för studier. Detta var
upptakten till ett stort projekt i Gävleborg i samverkan med Socialstyrelsen
där invånarna i Gävle erbjöds en hälsokontroll, vilket som så småningom
resulterade i rapporterna X69 samt
X71.
Initialt i projektet erbjöds drygt
24 000 individer en hälsokontroll
varav 18 543 svarade positivt, dvs.
svarsfrekvens var hög, 75 procent. Av
respondenterna undersöktes sedan
5 885 individer. 88 procent av dessa
deltog senare i en uppföljande hälsokontroll där resultaten presenterades i
rapporten X71.
Hälsokontrollen bestod av ett
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omfattande testbatteri med frågeformulär, kroppsmått, skärmbild med
hjärtvolym, EKG, urinprover, blodprover, termografi samt mammografi.
Bearbetningen av den enorma
insamlade mängden uppgifter krävde
avsevärda datorresurser som ställde
stora krav på specifikt teknologiskt
kunnande. Här fick projektet hjälp av
Uppsala Datacentral, UDAC. För att
bedöma uppgifterna använde man sig
av fastställda ”larmgränser”, som inte
alltid var de samma som kliniska
gränsvärden. De fem vanligaste
”larmen” gällde vektor-EKG, bakteriuri, hjärtstorlek, skärmbild och
serum-järn.
Förekomsten av bakteriuri visade
sig bli för svårt för att klaras praktiskt.
515 larm avseende skärmbildsfynden
visade sig härröra från tidigare
genomgången tuberkulos.
Alla deltagare med avvikande
värden selekterades till läkarundersökning. De som inte hade några avvikande värden fick ”fribrev” eller fick
utgöra en intern kontrollgrupp.
Kvinnor med avvikande termografi
kallades till mammografi och läkarundersökning. En strid ström av 20 patienter om dagen undersöktes med en
kontrollundersökning och nya prover
och vid behov skrevs remisser till primärvård eller sjukhus.
Vad blev då utfallet av denna stora
satsning?
Jo, av alla undersökta patienter var
det bara 10 procent som det lönade
sig att undersöka!
Socialstyrelsens rekommendationer
blev följande:
1. I dagens läge kan allmänt syftande
hälsoundersökningar inte rekommenderas.
2. Bröstcancerscreening är positivt.
Hälsokontrollerna visade också att
män med lågt diastoliskt blodtryck har
mycket längre överlevnad jämfört
med män med högt diastoliskt tryck,

samt dessutom att skillnaden ökar
med ett ökande tidsförlopp.
Lite ledsamt var att kurvorna visar
att det kvarstår en ganska betydande
skillnad i överlevnad trots behandling.
Ett par frågor som visade sig ha stort
prognostiskt värde för den framtida
överlevnaden var
1. Röker ni dagligen?
2. Känner ni er för närvarande frisk?
Lars konkluderade att den som inte
röker och ansåg sig ha god hälsa har
bäst överlevnad, de som röker och
inte har god hälsa har sämst överlevad, vilket gäller både män och
kvinnor. Återigen har vi genom X69
och X71 fått svart på vitt att rökning
inte bara är dumt, det är fatalt.
Dessa brett anlagda hälsokontroller gav en viktig erfarenhet, det är
viktigare med mer begränsade och
riktade studier.
Fest

t Lördagskvällen bjöds vi på en strålande festmiddag i restaurang Blå i
Konserthuset med manskvartettsång
och underhållning av två medlemmar
ur Östen med Resten, Östen Eriksson
och Jens Kristensen.
Tre medlemmar ur vår styrelse och
en av våra revisorer avtackades med
tal och presenter: ordförande Anders
Dahlqvist, skattmästare Henning
Höjer, reseansvarige Kerstin Strömland och revisorn Gitten Cederblad.
Alla har gjort stora insatser för
Seniora läkare.
Sedan vidtog dans till omodern
musik – just sådan som vi gillar!

• Torsten
Mossberg,
ordförande

• Peter
Larsson,
sekreterare

• Josef
Milerad,
redaktör

• Christina
Fabian,
ledamot

• Marianne
Ors, vice
ordförande

• Staffan
Polberger,
skattmästare

• Christina
Berntsson,
reseansvarig

• Margareta
Linder,
ledamot

Kultur
t Under söndagen fick en grupp
uppleva Laxön, där en trubadur
underhöll och en konstnär berättade om sin teknik. Mycket uppskattat vad vi, som i stället
besökte länsmuseet och fängelsemuseet, fick höra.
På länsmuseet guidades vi av
Ingela Broström, som på
fredagen hade berättat för oss
om Hälsingegårdarna. Hon visade
fantastiskt
fin modern
konst och,
särskilt uppskattat,
Gunnar
Cyréns glassamling, en
utställning kurerad av honom
själv.
På det ursprungliga fängelset
trängdes vi ihop i små trånga
celler och
fick höra
vad vatten
och bröd
egentligen
innebar –
mögliga
skorpor och
förorenat
vatten som
gav
ständiga
magplågor
och så småningom död. Nästan barmhärtigare med hängning eller stupstock.
Upplyfta av alla goda och
spännande föreläsningar, tillika
härliga kulturupplevelser gav vi
oss hem. Ett lyckat vårmöte som
arrangörerna i Gävle har stor
heder av.
Tack!

Christina Berntsson och Margareta Linder
är nya i styrelsen. Här berättar de om sig själva:

Christina Berntsson
För ett par år sedan
blev jag tillfrågad av
Kerstin Strömland om att
vara ”bollplank” vid planeringen av föreningens
resor. Nu byts vi om och
vid senaste årsmötet
valdes jag in i Seniora
Läkares styrelse och är
huvudansvarig för reseplaneringen.
Annars är jag
uppvuxen och utbildad i
Stockholm, men träffade
en göteborgare och
flyttade västerut och bor
nu strax utanför
Göteborg.
Efter två år i Toronto,
två år i Singapore och tre
barn blev jag så småningom specialist i

”

obstetrik och gynekologi,
en fantastisk specialitet
som innehåller det mesta.
Ett fackligt intresse
började gro i slutet av
1980-talet och de sista 1015 åren före pension lade
jag mycket tid på fackligt
arbete, bl. a. som ordförande i Kvinnliga Läkares
Förening, ordförande i

Margareta Linder
Jag är njurmedicinare och har arbetat
vid Falu lasarett i många
år med start vid gamla St.
Erik i Stockholm och
avstickare till Uppsala och
transplantationskliniken i
Malmö. Njurmedicin var
en ung specialitet på
1970-talet men blev bra
för mig med blandningen
av kemi, immunologi och
etik. Att få arbeta som
specialist på medicinkliniken och samtidigt ha
långa nära patientrelatio-

”

ner har varit en förmån.
Mitt stora intresse har
varit transplantation och
organdonation, och jag är
sedan 1998 styrelsemedlem i Livet som Gåva,
nationell samarbetsorganisation för berörda pati-

Göteborgs Läkarförening
och sex år som ledamot i
Läkarförbundets centralstyrelse, som det hette då.
Förhoppningsvis kan mina
fackliga erfarenheter
komma till nytta i styrelseuppdraget.
Pension och frihet
innebar en ny familjemedlem, lagotton Rulle,
och nya möbler – vävstol
och knyppeldyna.
De senaste åren har
resorna tagit en del tid
och jag ser nu framåt mot
nya spännande resor med
trevliga kolleger och medföljare, såväl de trogna
och vana reskamraterna
som nya bekantskaper!

”
entföreningar och professionen, som driver frågan
om organdonation.
Min man är kardiolog
och vi har tre utflugna
barn, två barnbarn och
två hundar. Sommarvistet
är i Bohuslän. Annars
reser jag gärna, bästa
hittills är Antarktis och
Nepal.
Till min läggning är jag
en obotlig optimist som
tyvärr lätt prokrastinerar
förbi alla deadlines.

föreningsnytt | höstmötet 6-8 september
• Under tilläggsresan till Kökar görs
även en dagsutflykt till Källskär och
Göran Åkerhielms fantastiska hem.
Kökarbon Philip Hällund guidar.

Hög tid att boka höstmötet på Åland!

V

älkomna till årets
höstmöte på det nya
kongresscentret Alandia i
Mariehamn på Åland.
Programmet på konferensen liksom de två tilläggsresorna har
planerats tillsammans med vår
åländske kollega Anders Fagerlund.
För det praktiska svarar Norrtelje
Resebyrå där du bokar konferenspaket och eventuell tilläggsresa.
I föredragen på mötet kommer

åländska auktoriteter inom medicin,
konst och finsk historia att ge aktuella
översikter, där det självstyrande landskapets medicinska historia vävts
samman med de senaste rönen och de
svenska, ryska och finska kulturarven.
Efter höstmötet finns ett enastående tillfälle för alla och framförallt
för dem som inte varit på Åland
tidigare att upptäcka landskapets rika
kultur- och naturskatter i kunniga
ciceroners sällskap.

I årets första nummer av denna
tidning finns en utförlig presentation
av innehållet i konferenspaket och tillläggsresor.
Nedan följer en aktuell presentation av konferensprogrammet på
lördagen liksom hur man anmäler sig.
Observera att vår förbokning av rum
på hotell Arkipelag upphör den 21
juni och att antalet platser på tilläggsresorna till Kökar och Fasta Åland är
begränsat.

SÅ HÄR BOKAR DU
Boka helst före 21 juni. Efter
detta datum garanteras inte
hotellrum på konferenshotellet eller priser.
• Du bokar själv bäst via Norrtelje
resebyrå på 0176 – 125 00.
• Eller kontakta:
Lars-ake@norrteljeresebyra.se
eller kajsa@norrteljeresebyra.se
• Namn, födelsedatum för färjeresan,
adress, speciella önskemål som
enkelrum eller allergier.
• Norrtelje Resebyrå är medlem i
Svenska Resebyråföreningen och har
tecknat resegaranti hos kammarkollegiet.
• Seniora Läkares kontaktpersoner är:
Henning Höjer, tel. 0706–038867
och Staffan Polberger, tel. 0703–
091721
Konferenspaket 6–8 september
• Pris: 5 650 SEK (kronor), tillägg
enkelrum 1 475 SEK.
I priset ingår:
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• Busstransfer i båda riktningarna
Cityterminalen – Kapellskärs färjeterminal.
• Färja Kapellskär – Mariehamn och
åter inklusive måltid med vin/öl på
resan.
• Transfer till fyrstjärniga Arkipelag
Hotell, två nätter i delat dubbelrum
Lättare middag med ett glas vin
fredag kväll och tre rätters bankettmiddag med två glas vin lördag kväll.
• Söndag den 8 september avresa
med buss till stadsvandring med besök
på Sjöfartsmuseum.
Tilläggsresor till Kökar och Fasta
Åland 8–10 september
För en detaljerad beskrivning av tillläggsresorna se Seniora Läkares
nummer 1/2019 (januarinumret) på
sidorna 20–21 eller föreningens
hemsida www.slf.se/senior under våra
möten eller medlemstidningen (här
hittar du tidigare nummer av Seniora
Läkare).
Kökar 8–10 september
• Pris: 6 750 SEK per person, tillägg

enkelrum 650 SEK.
t I priset ingår resor med buss, färjor
och taxibåt, logi i delat dubbelrum på
Brudhälls hotell, två trerätters
middagar, två luncher på Kökar och
eftermiddagskaffe.
• Förutom besöket på Kökar gör vi
dagsutflykt till Källskär och Göran
Åkerhielms fantastiska hem.
Kökarbon Philip Hällund guidar.
Fasta Åland
8–10 september
• Pris 6 750 SEK per person, tillägg
enkelrum 1 250 SEK.
t I priset ingår tre dagars bussutflykter, två nätter i delat dubbelrum på
fyrstjärniga Havsviddens hotell, två
trerätters middagar, luncher, guidade
besök på Ålands museum, Sjöfartsmuseet och Önningby konstmuseum.
Vi besöker också Bomarsunds
fästning, Kastelholms slott, Finströms
medeltida kyrka och naturreservatet
Herröskatan besöks under vår
åländske kollega Anders Fagerlunds
kunniga ledning.

Programmet lördagen den 7 september
Plats: Hotell Arkipelag.
08.30 – 9:00: Välkomstord.
Representant för Ålands landskapsregering.

virologen Nils Oker-Blom visa att den
orsakades av ett fästingburet virus. Idag är
forskningsområdet högaktuellt.

Foto: Tiina Tahvanainen, Visit Åland.
påminner om Ölands och Gotlands, men det
som är speciellt och skiljer dem åt är värt att
upptäcka och mestadels föga känt i Sverige.

12.00 – 13.30: Lunch.
09.00 – 9.30: Hur är sjukvården
organiserad på Åland/Finland och vad
skiljer den från Sverige?
t Björn-Olof Ehrnström var tidigare
sjukvårdsdirektör på Åland och är nu tillbaka
som primärvårdsläkare. BT-den nya svenska
bastjänstgöringen kan göras på Åland och
eventuellt även i Vasa i Österbotten.
Han är själv från Österbotten och kommer
att ge sina synpunkter på vad som håller på
att hända med sjukvård på svenska för
100 000 svensktalande i Vasa och varför
regeringen i Finland nyligen fick avgå pga. en
föreslagen reform av finsk sjukvård.
09.30 – 10.00: Åland – Sverige
1809 – 1945.
t Antikvarie Kenneth Gustavsson vid Ålands
museibyrå. Han har doktorerat i arkeologi i
Stockholm på en avhandling om en
bronsåldersplats på Kökar och skrivit ett
antal böcker om krig och följder av krig för
Finland/Åland – Sverige. Avgörande
skeenden där Ålands strategiska läges betydelse under Krimkriget, de två världskrigen,
tvisten om nationstillhörighet på 1920-talet
och speciella status idag kommer att belysas
med allra senaste forskningsnytt från
tidigare hemligstämplat arkivmaterial.
10.00 – 10.30: Kaffepaus.
10.30 – 11.00: Åland-Sverige
1809 – 1945 fortsätter.
11.15 – 12.00: ”Kumlingesjukan” och
vad händer idag kring fästingburna sjukdomar?
t Marika Nordberg, överläkare vid Ålands
centralsjukhus, aktiv forskare i det åländska
borreliaprojektet. Kumlingesjukan, idag TBE,
beskrevs på 1930-talet och 1951 kunde

13.30 – 14.00: Åländska blödarsjukan.
t Dag Nyman, professor, har tidigare
forskat inom hematologi och leder nu det
åländska borreliaprojektet. Den åländska
blödarsjukdomen beskrevs och har fått sitt
namn av Erik v. Willebrand. På 1950-talet
kunde man visa att det var den vanligaste
blödarsjukdomen i världen.
14.00 – 14.30: Erik Jorpes – Heparinets
upptäckare som inte fick ett Nobelpris.
t Dag Nyman/Anders Fagerlund. Erik
Jorpes, bördig från ett litet torp på Kökar,
syntetiserade heparin på 1930-talet och var
legendarisk professor i klinisk kemi på
Karolinska institutet. Dag Nyman belyser
hans forskning och Anders Fagerlund hans
dramatiska politiska liv under studieåren med
rysk revolution, Finlands självständighet och
inbördeskriget och flykten till Sverige med
hjälp av Hjalmar Branting och återupptagna
studier.
14.30 – 15.15: Utvecklingen av nya
orala antikoagulantia (NOAK) – praxis
idag vid prevention och terapi mot blodproppssjukdom.
t Lars Wallentin, seniorprofessor, aktiv
forskare inom blodproppsområdet ger en
översikt om utvecklingen av NOAK och nya
möjligheter till individualiserad behandling för
att undvika både stroke och blödning vid förmaksflimmer.
15.15 – 15.45: Kaffepaus.
15.45 – 16.15: Ålands flora och fauna.
t Ralf Carlsson, fil.dr på en avhandling om
kräftdjur i åländska sjöar. Idag pensionär och
under många år biologilärare vid Ålands
Lyceum. Åland har en flora och fauna som

16.15 – 16.45: Åländsk sjöfart.
t Representant för åländsk sjöfart/Anders
Fagerlund. Den historiska och geografiska
bakgrunden till dagens stora handelsflotta
och färjetrafik, liksom dess avtryck inom
världens sjöfart, speciellt under segelfartygens stora period.
19.00: Trerätters middag på hotell
Arkipelag.
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föreningsnytt

Litterära läkare som
samhällsförbättrare
Av Carl Lindgren, barnläkare och författare

n Ett antal läkare har haft ambitionen att påvisa orättvisor förtryck och
ofrihet i skönlitterär form. Tematiken i deras böcker har ofta hämtats ur
egna uppväxtförhållanden, eller från den miljö och social klass som
deras patienter kom ifrån. Här är några av dessa.
Friedrich Schiller (1759-1805)

t Schiller studerade medicin i Stuttgart under åren 1776 och 1780. Att
han valde medicin var inte helt självklart, men det var å andra sidan
betydligt mer intressant än den juridik
han började med. Kanske faderns yrke
som fältskär även spelade roll.
Redan efter ett år tog han en delexamen i medicinens historia. Den 18årige medicinstudenten skulle då ge
historiska förklaringar till och
filologisk kritik av 38 tidigare latinska
avhandlingar och jämföra dem med
den samtida medicinen.
Hans hängivenhet inför den medicinska undervisningen var begränsad.
Han beskrivs inte som en flitig eller
intresserad student. Han trodde mer
på samtalets helande effekt än på den
behandling som gavs. När han mot
slutet av sin utbildning mötte patienter reciterade han oftare verser han
komponerat än han gjorde kroppsundersökningar.
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Schiller kämpade
för individuell frihet
och hatade överhöghet

Under åren som nybliven regementsläkare skrev Schiller i hemlighet på skådespelet Die Räuber.
Dramat exemplifierar konflikten mellan individuell frihet gentemot de lagar som stiftats av överhögheten samtidigt som den analyserar maktens psykologi.
Porträtt av Ludovike Simanowiz, 1794.

Under åren som nybliven
regementsläkare skrev han i hemlighet på skådespelet Die Räuber. Han
gav ut det på eget förlag 1781 och det
uruppfördes i Mannheim 1782.

Dramat exemplifierar konflikten
mellan individuell frihet gentemot de
lagar som stiftats av överhögheten
samtidigt som den analyserar maktens
psykologi.

Det var en stark kritik riktad mot
det dåvarande klassamhället och
den ojämlika sociala och ekonomiska situationen för befolkningen.
Föreställningen blev entusiastiskt
mottagen av publiken, som kände
igen sig i sina egna liv genom det
hyckleri, intrigmakeri och
maktmissbruk som den härskande
klassen i pjäsen använde.
Ett samtida vittne skrev i lokalpressen efter premiären att:
”Teatern liknade ett dårhus,
rullande ögon, knutna nävar och
hesa skrik i salongen. Främmande
människor föll snyftande i varandras
armar, kvinnor gick svimfärdiga och
med vacklande steg mot dörren”.
Schiller hävdade senare i ett tal i
Mannheim 1784, med titeln Die
Schaubühne als eine moralische
Anstalt betrachtet, att teatern skulle
vara en moralisk anstalt. Han
menade att teatern hade en uppgift
som uppfostrande institution, och
dramatik var en samhällelig
angelägenhet av största rang.
Även om Schiller mot slutet av sin
karriär alltmer orienterade sig i
klassisk riktning behöll han sin uppfattning att teatern var den plats
där de moraliska grundfrågorna
skulle behandlas.
En svensk författare som imponerades av Die Räuber var August
Strindberg.
I sin självbiografi, Tjänstekvinnans
son (1909) beskriver han hur Johan
under ett besök hos sin vän
elementarläraren tog fram Rövarbandet. De började läsa de olika
rollerna växelvis.
Strindberg skriver: ”Johan kände
icke Die Räuber och hade aldrig sett
Rövarbandet.
Han läste först tankspritt, men
under det han läste började han
livas. Det var nya toner. Hans dunkla
drömmar omsatta i ord; Hans revolterande kritik i tryck. Det fanns
sålunda en annan, och en stor
berömd författare, som känt samma

äckel för hela skol- och universitetsutbildningen och som hellre ville
vara en Robinson, eller en stråtrövare, än att låta inskriva sig i denna
armé, som kallades samhället. Han
läste vidare; rösten darrade, det
hettade om kinderna, och bröstet
arbetade tungt”.
Schillers idépolitiska dramer har
alla som bärande tema ett hat och
uppror mot makt, överhöghet och
tyranni.
I Don Carlos (1787), som utspelar
sig under den nederländska frihetskampen mot Spanien under slutet
av 1500-talet, är det den unge Don
Carlos som gör uppror mot sin far
Philip II.
I Wilhelm Tell (1804) är det de
schweiziska bönderna som opponerar mot österrikiska överheten och
dess företrädare riksfogden Gessler.
Schiller skrev även filosofiska och
historiska verk, som till exempel
Wallensteintrilogin (1799) om det
trettioåriga kriget.
Johann Wolfgang von Goethe
(1749 – 1832) blev så imponerad av
hans historiska publikationer att han
lyckades ordna en professur i
historia i Jena åt Schiller. Tjänsten
var dock oavlönad och bättrade
alltså inte på hans då dåliga
ekonomi.
Han framlevde sedan sina återstående år omväxlande i Mannheim,
Dresden och Jena där han framför
allt sysslade med översättningar,
kritik och bearbetning för scenen.
I Jena bär universitetet hans
namn, Friedrich Schiller Universität
Jena. Dikten An die Freude, som
Schiller skrev 1785, beskriver ett
klassiskt ideal som innebär ett
samhälle med jämlika människor
som känner samhörighet baserad på
vänskap och förtröstan. Den sista
satsen i Ludwig van Beethovens
nionde symfoni tillsammans med
Schillers text är den nu välkända
Europahymnen

SKÅNE-SÄL

Höstens program
10 september kl 14
Evenemang: Lennart Stenkvist: Musik och
medicin eller musik som medicin. Mingel.
Plats: Magle konserthus, Magle stora
kyrkogata 4, Lund.
8 oktober kl 14
Evenemang: Lena Amurén: Vad ska
förläggaren göra när folk inte köper böcker
längre? Mingel.
Plats: Nya festsalen, Akademiska föreningen,
Sandgatan 2, Lund.
8 november kl 18
Evenemang: Skåne-SÄL är inviterat till
Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet.
Nils Hansson: ”Den störste sedan Hippokrates”. Konsten att skriva övertygande
Nobelprismotivering.
Plats: Sal F1, bottenplanet, Blocket,
SUS/Lund.
kl 19.30 Traditionell 3-rätters gåsmiddag
på Locus, Tunavägen 5 i Lund för dem som
förbeställt genom insättning av 500 kr/person
till pg 631540-2 senast den 30/10.
Maka/make är också välkommen. Begränsat
antal platser. Först till kvarn gäller.
3 december kl 14
Evenemang: Ännu inte fastställt men vi
hoppas få höra Bengt Liljegren berätta om Karl
XII – Krigarkonung eller galning? Mingel.
Plats: Källarsalen, Akademiska föreningen,
Sandgatan 2, Lund.

VÄST-SÄL
t Programmet är under utarbetning.
Information läggs ut på föreningen hemsida
under fliken Delföreningar snarast möjligt.

***
Ny CD av Torsten Mossberg
t Torsten Mossberg sjunger visor,
skillingtryck och
ballader från 1600talet till nutid
ackompanjerad av
Stina Hellberg
Agback, harpa och
Jonas Isaksson,
gitarr och luta.
CDn kan beställas från Torsten på
torsten.mossberg@gmail.com för specialpriset 100 kr + porto.

Läs mer nästa uppslag >>>
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revolutionens historia och 1835 skrev
han revolutionsdramat Dantons död,
vilket var det enda han publicerade
under sin livstid.
Büchner använde sig av historiska
källor och beskriver Danton som
depressivt handlingsförlamad. Han
förmår vrida tillbaka revolutionen han
tidigare drivit fram. Han är tveksam
till revolutionen, som han anser verkar
vara en täckmantel för personliga
syften.
Lika motsägelsefulla verkar personerna i den andra dramatexten han
skrev, Leonce och Lena (1836). Där
luftar ett aristokratiskt par sin livsleda
i ett fyrverkeri av metaforer.
I Woyzeck (mellan åren1835 och
1836) använde Büchner sig av ett
autentiskt rättsfall publicerat i en
medicinsk tidskrift. Bakgrunden var
att den 27 augusti 1824 avrättades
den sinnesförvirrade frisören Johann

egentlig önskan, sina medicinska
studier vid universitetet i Wien.
Schnitzler följde noga den internationella utvecklingen inom medicinen,
särskilt inom psykiatrin och dess
behandling av kroppsliga störningar
med hjälp av hypnos. Detta låg samtidigt väl i tiden med de teorier som
den samtida Sigmund Freud lanserade.
Freud och Schnitzler hade inget
direkt samarbete, men träffades sporadiskt några gånger. I ett ofta citerat
brev från Freud till Schnitzler (14 maj
1922) beskriver han honom som sin
”dubbelgångare”. I brevet skriver
Freud bland annat: ”Jag har fått
intrycket av att du genom din intuition och sensitiv introspektion lärt dig
allt som jag måst gräva fram genom
hårt arbete med andra människor”.
Att Schnitzler var både kunnig och
intresserad av människans själsliv och
hennes undermedvetna drifter fram-

kommer som bärande tema i många
av hans noveller.
År 1882 gjorde han sin militärtjänst
på Garnisonssjukhus nummer 1 i
Wien. Hans kritik mot det han
upplevde där i form av officerarnas
attityd och syn på underordnade
utgjorde fonden till hans novell Lieutenant Gustl. Novellen publicerades i
tidningen Neue Freie Press i december
1900.
I form av en inre monolog beskriver
Schnitzler hur löjtnanten sitter
uttråkad på en konsert och funderar
över kvinnor och beklagar sig över att
det finns så många judar inom försvaret.
Lieutenant Gustl gjorde skandal i
det att man ansåg att en 24-årig
judisk författare förolämpade den
österrikisk-ungerska militären.
I novellen kan man för första
gången spåra de antisemitiska stämningarna i Österrike som Schnitzler

senare skulle tydliggöra i dramat
Doktor Benhardi (1912). Pjäsen är sannolikt den mest läkartäta dramatik
som skapats. Av de 23 rollerna utgörs
15 av läkare varav 7 professorer och 3
docenter.
Pjäsen bygger på konflikten mellan
en judisk kirurg som hindrar en
katolsk präst att ge en döende flicka
möjlighet till bikt. Flickan har blodförgiftning till följd av en illegal abort,
men är lyckligt ovetande om att hon
ska dö.
Prästens närvaro skulle få henne att
inse det, vilket skulle beröva henne
den sista glimten av lycka, även om
den är illusorisk, menar doktor
Benhardi. Pjäsen uppfördes för första
gången på Kleines Teater i Berlin
1912, men förbjöds i Österrike fram
till att österrikisk-ungerska imperiet
hade fallit efter fredsslutet 1918.
Schnitzler var på många sätt en

Büchners slagord var
fred till stugorna,
krig mot palatsen!
t Büchner föddes i Goddelau utanför
Darmstadt 1813. Vid 18 års ålder,
1831, skrevs han in vid den medicinska
fakulteten i universiteten i Strasbourg.
Büchner var en friluftsmänniska
som njöt av långa strapatsrika vandringar i Jurabergen. Han var aktiv i
studentföreningen Eugenia där han
höll republikanska anföranden bland
annat om ”Det onaturliga i vårt samhällstillstånd, särskilt vad avser förhållandet mellan fattig och rik”.
Han hälsade på folk med den
franska revolutionära frasen ”Bonjour
citoyen”.
På våren 1834 återvände Büchner

Arthur Schnitzler (1862-1932)

Alla hans verk utom ett
brändes på bokbål av
nazisterna i Tyskland
t Arthur Schnitzler föddes 1862 i
Wien mitt emot nöjesfältet Pratern.
Den 8 juli 1879 tog han sin mogenhetsexamen, och det med glans. Som
belöning för det fick Schnitzler följa
med sin far som var känd laryngolog
till Amsterdam under två veckor dit
fadern skulle på en medicinsk
kongress.
Han skrev en reserapport som,
sannolikt med faderns benägna
bistånd, publicerades i Wiener Medizinische Presse med titeln Från Amsterdam till Ymuiden.
Efter vistelsen i Holland började
Schnitzler, mer av familjetradition än
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Odaterad blyersteckning av teatermålaren
Philipp August Joseph Hoffmann. Wikimedia.

Christian Woyzeck offentligt i Leipzig.
Tre år tidigare hade han dödat sin
fästmö. Grundfrågan var om man
kunde döma en person med psykisk
sjukdom som inte var tillräknelig i
samband med brottet. I vetenskapliga
kretsar ledde detta till en lidelsefull
och intensiv debatt som kom att vara i
flera år.
Under tidigt 1900-tal var den
allmänna uppfattningen att Büchner
hade varit en för tidig socialist med
hopp om att kunna driva Hessens
bönder till uppror.
Så uppfattades han nog i alla fall av
den värmländske journalisten och
socialdemokraten Axel Danielsson
(1863 – 1899) som år 1888 dömts till 18
månaders fängelse för sina uppviglande texter i tidningen Arbetet. I sin
cell i Malmö översatte han Dantons
död till svenska och lät året därpå
publicera den som följetong i Arbetet.

Büchners dramatik fick en
renässans under expressionismen.
Hans verk influerade dramatiker som
Berthold Brecht (1898 – 1956) och Max
Frisch (1911 – 1991).
De vidareförde Büchners stilpastisch med den uppbrutna handlingen, växlingen mellan vulgärspråk
och verserat språk, inslag av musikstycken och författarens avskaffande
som suverän diktare.
Büchnerexegesen har samtidigt
varit delad mellan att se honom som
en väl idealistisk revolutionär och
desillusionerad nihilist.
Baserat endast på innehållet i dramatiken är det svårt att komma till
någon säker slutsats. Texterna är
osäkert utgångsmaterial eftersom
endast Dantons död finns bevarat i
original. Hans övriga verk genomgick
redigering och bearbetning innan de
publicerades.

politisk författare, som misshagade
etablissemanget även senare. Alla
verk av Schnitzler utom romanen Der
Weg ins Freie (1908) brändes till

exempel på bokbålen i Nazityskland
1933.
Schnitzlers kanske mest kända och
omdiskuterade bidrag till litteraturen
är pjäsen Reigen (Ringlek). Den publicerades privat i ett begränsat antal
och cirkulerade bland Schnitzlers
vänner och kollegor redan 1900. I tio
förtätade dialoger och scener analyseras sexualmoral och klassidentitet.
Efter första världskriget blev intresset för Schnitzlers verk påtagligt
mindre. Den miljö som han fortsatte
att skildra, respektlös och njutningslysten, hade definitivt passerats, men
ännu inte kommit på tillräcklig distans
för att kunna avnjutas som kulturhistoria. Men novellen Traumnovelle
(1926), har legat till grund för
manuset till filmen Eyes Wide Shut
från 1999 i regi av Stanley Kubrick,
med Tom Cruise och Nicole Kidman i
huvudrollerna.

Historiskt tryck | Wikimedia

till Tyskland för att slutföra sina medicinska studier i Giessen och Darmstadt. Under den tiden gav han ut den
åttasidiga pamfletten Der Hessische
Landbote som distribuerades i hemlig-

het i en upplaga över tusen exemplar.
Pamfletten är känd för sitt slagord
Friede den Hütten! Krieg den Pallästen!” (Fred till stugorna! Krig mot
palatsen!). I pamfletten stod också
uppmaningen: ”Förvara inte denna
skrift hemma. Göm den för polisen”.
Büchner blev följaktligen uppförd
på polisens lista över statsförrädare.
Han såg sig tvingad att fly tillbaka
över gränsen till Strasbourg 1835, och
fortsätta sina studier vid sitt gamla
universitet.
Där disputerade han 1836 på en
uppsats om karpfiskarnas nervsystem,
som på hösten samma år meriterade
honom för en docentur i jämförande
anatomi vid universitetet i Zürich.
Bara några månader efter att han tillträtt den tjänsten dog han i thyfoidfeber, ännu inte fyllda 24 år.
Under sin politiska verksamhet fördjupade Büchner sig i den franska

Karl George Büchner (1813-1837)
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Carlo Levi (1902-1975))

Levi förde en
ständig kamp
mot fascismen
t Carlo Levi hade visserligen en medicinsk
utbildning från universitetet i Turin, och
arbetade under en period som läkare. Men
han är framför allt känd som konstnär och
som författare i synnerhet till boken Cristo
si è fermato in Eboli (1945).
Levi föddes i Turin 1902 som andra
barnet av tre till den judiske läkaren Ercole
Raffaele Levi och hans hustru Annetta
Treves. På universitetet hade han träffat
den socialistiske journalisten Piero Gobetti,
som initierade hans livslånga intresse för
politisk aktivism. Tillsammans med Gobetti
och hans fru Ada medverkade han som
skribent i den socialistiska tidningen La
Rivoluzione Liberale som grundats 1922.
Efter ett par vistelser i Paris för att lära
sig mer om lever- och gallsjukdomar, kom
hans intresse att mer fokusera på måleri än
på medicin. Han etablerade till och med en
studio i Paris och kunde ställa ut på
biennalen i Venedig 1924. Hans målningar
var politiska i så motto att de framställde
utsattheten i de människor för vilka den
framväxande fascismen blev alltmer
påtaglig.
År 1929 grundades en antifascistisk
rörelse som kallades Giustizia e Libertà i
Paris av en grupp landsflyktiga italienare.
Man organiserade underjordiska motståndsgrupper i Italien och Levi blev ledare
för en av grupperna. Som ett resultat av
hans aktivism och engagemang mot fascismen blev han gripen för statsfientlig verksamhet. Mellan 1935 och 1936 var han
därför förvisad från den politiska verksamheten till byn Aliano, ett samhälle med
1 500 invånare i dåvarande provinsen
Lucania, som numera ingår i Basilicata.
Hans exil i Aliano utgör bakgrunden till
romanen Cristo si è fermato a Eboli (1945)
(Kristus stannade i Eboli 1948). Under sin
exil ägnade han också stor del av sin tid åt
sitt måleri och att skriva.
Efter frigivningen flyttade han till
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Carlo Levi blev 1929 ledare för en underjordisk
antifascistisk motståndsgrupp. Han greps efter
några år för statsfientlig verksamhet och
förvisades 1935-1936 till den lilla byn Aliano.
Foto: Paolo Monti | Wikimedia
Frankrike, dels beroende på det politiska
klimatet men även för att utveckla sitt
måleri. År 1941 återvände han till Italien.
Han engagerade sig då i en lokal motståndsrörelse för ett fritt Toscana
(Comitato di Liberazione della Toscana)
och som redaktör för den toskanska antifascistiska tidningen La Nazione del Popolo.
I början av 1943 blev hans aktiviteter i
Florens åter för mycket för myndigheterna
och han arresterades under en period.
Efter fascismens fall flyttade Levi till
Rom och arbetade som redaktör för tidningen L’Italia Libera, som var språkrör för
Partito d’Azione. Partiet gick till val på ett
progressivt socialistiskt program som inkluderade en ny konstitution med den
klassiska maktfördelningen enligt Montesquieu och för decentralisering, förstatligande av de större industrierna, jordre-

form, fackföreningsfrihet och skiljande av
kyrkan från staten. Reformer som låg helt i
linje med Levis uppfattning och vars nödvändighet han hade kommit till insikt om
under sin tid som internerad i Lucanien.
År 1963 invaldes han i Senaten som
oberoende på en plats för kommunistpartiet. Han omvaldes till senaten 1968 och
1972. Han fortsatte samtidigt att skriva och
måla, och vann internationell ryktbarhet
genom sin konst, snarare än genom sin roll
som författare och journalist.
Mellan åren 1942 och 1975 skrev han 11
romaner varav två publicerades postumt.
Tre av Levis böcker är översatta till svenska.
Frånsett Cristo si è fermato a Eboli översattes L'orologio (1950) till svenska 1953 med
titeln Klockan. L’orologio ger en dystopisk
bild av Rom och Italien under perioden
efter kriget, ”dopoguerra”, när de forna
partisanerna sprang huvudstupa in i en
konservativ mur.
Le parole sono pietre (1955) översatt
1955 med titeln Orden är stenar är reseskildringar med sociala kommentarer från
de olika resor som Levi gjorde på Sicilien
mellan åren 1951 och 1955. Den var inte
primärt avsedd som en bok, utan som en
serie av artiklar i tidskrifter. De flesta publicerades vid den tidpunkt då de skrevs.
Genom sin form har boken inte det sammanhållna formatet som de tidigare, men
speglar Levis speciella stil, en kombination
av impressionism och socialialrealism
åskådliggjorda av en bildkonstnär och författare med journalistiskt anslag
Carlo Levi dog i lunginflammation vid
73 års ålder i Rom den 4 januari 1975. Han
önskade själv att bli begravd på kyrkogården i Aliano. Hans begravningsakt följdes
av tusentals personer. Ledaren för Italiens
kommunistparti Enrico Berlinguer uttalade
i samband med beskedet om att Levi dött
att ”Carlo Levi var en kär vän, en trogen
och passionerad följeslagare i arbetarrörelsens kamp, en av de tidigaste bland antifascismens progressiva intellektuella, en
framstående författare och målare, en
frontfigur som hängivet arbetade för fred,
för folkens frihet och oberoende. Carlo
Levis namn och exempel kommer alltid att
vara kopplat till konsthistoria, nutida
kultur och den demokratiska arbetarrörelsen”.

Nawal el Saadawi 1931 -

Nawal el Saadawi
har vigt sitt liv åt
kvinnors rättigheter
t El Saadawis författarskap är betydande
och omfattar såväl skönlitterära böcker
som en rad böcker som fokuserar på
kvinnlig underordning i ett patriarkalt
samhälle.
El Sadaawi läste medicin på universitetet i Kairo och tog sin läkarexamen vid 24
års ålder. Efter examen var hon läkare i
närheten av sin hemort utanför Kairo, men
arbetade även inom hälsoministeriet under
en tioårsperiod. Under sitt kliniska arbete
blev hon påtagligt medveten om kvinnornas underordnade position inte bara i samhället utan även inom familjen. Hon observerade att kvinnornas fysiska och psykiska
symtom hade sin grund i förtryckande kulturella traditioner, samt strukturer underordnade det imperialistiska politiska och
ekonomiska systemet. El Saadawi vidareutbildade sig inom samhällsmedicin och tog
en examen i Public Health vid Columbia
University i New York 1966. Examen ledde
till att hon blev generaldirektör för utbildningsfrågor inom hälsoministeriet i Kairo.
El Saadawi tog också en sidoexamen
inom psykiatri, vilket blev den kliniska
verksamheten hon i huvudsak ägnat sig åt.
1968 grundade hon, och var chefredaktör för, tidskriften Health, som senare gavs
utgivningsförbud på grund av sin
frispråkighet i sexual- och samlevnadsfrågor. Redan 1972 avslutades hennes karriär
och position inom hälsoministeriet efter
att hon gett ut boken Al-marʾah wa al-jins
(Women and sex), som väckte starka reaktioner bland politiska och religiösa företrädare.
Under åren 1973 till 1976 bedrev hon
forskning inom psykiatri, särskilt avseende
neuroser bland kvinnor. Hon sattes senare
själv i kvinnofängelset Quanatir på grund
av sin politiska och sexuella frispråkighet,
men frigavs efter mordet på den dåvarande presidenten Anwar Sadat. Under

Nawal el Saadawi fängslades på grund av sin
politiska och sexuella frispråkighet, men frigavs efter mordet på president Anwar Sadat.
I kvinnofängelset Quanatir skrev hon boken
”Memories from the womans prison” på toalettpapper.
Foto: Milma Kettunen
tiden i fängelset skrev hon boken Mudhakkirāt fī sijn al-nisāʾ(Memoires from the
Womans Prison) på toalettpapper som gavs
ut 1984.
1988 hotades El Saadawi av islamisterna i Egypten och gick i exil i USA. Hon
erbjöds en lärartjänst vid Duke University.
Hennes engagemang inom politik och
social reformism har fortsatt. År 2005 övervägde hon till och med att kandidera till
presidentposten, men avstod på grund av
de komplicerade reglerna för förstagångskanditatur. Under den arabiska våren 2011
var hon, vid 80 års ålder, regelbundet ute
på Tahirtorget och deltog i demonstrationerna mot president Mubarak.
El Saadawi har under många år på ett
modigt och progressivt sätt framfört sina
åsikter i ett antal viktiga frågor. Hon har
protesterat mot såväl kvinnlig som manlig
omskärelse. I boken Women and Sex tar
hon upp frågan om kvinnlig omskärelse.
Hon blev själv omskuren som femåring och
minns i sin förtvivlan hur hennes mor, som
hon sökte tröst hos, var en av de som drev
på i frågan.
Vad gäller påbudet att kvinnor ska bära
slöja menar hon att det är ”a tool of opres-

sion”, likväl som hon är kritisk mot att den
kvinnliga kroppen objektifieras och att
detta bottnar i de patriarkala strukturer
som hon menar är lika påtagliga i västvärlden som i den arabiska kulturen. Religionen menar hon, i en intervju hon gav 2014,
är ”roten till det förtryck av kvinnor som är
en del av det postmoderna kapitalistiska
systemet, och som understöds av religiösa
fundamentalister”. Det är också något som
ska tas bort från skolundervisningen, anser
hon
El Saadawi har skrivit tolv romaner. Den
första Memoires of a Woman Doctor (1958)
gav hon ut ett par år efter att hon tagit sin
läkarexamen och innehållet speglar i fiktionens form läkarutbildningen för en
kvinna i Egypten under 1950-talet. I boken
Two Women in One (1983) går hon vidare
på temat att vara kvinnlig blivande läkare.
Den unga Bahiah Shaheen som studerar
medicin ställer upp sin fot på dissektionsbordet som en protest mot hur hon blivit
behandlad.
Den senast utgivna romanen Writers in
the Revolution (2011), (Revolutionsskrivarna 2014) behandlar den arabiska
våren och demonstrationerna på Tahirtorget. På torget samlas unga och gamla,
kvinnor och män. Alla samsas i de provisoriska tälten som allt mer får formen av
halvfasta bostäder. Romanens inställning
till revolutionen är dubbel. Det finns en
optimism i scenerna från torget, som utgör
ett undantagstillstånd där fattiga och välbeställda egyptier kämpar tillsammans.
Samtidigt är makten så deprimerande solid
att ingenting egentligen tycks kunna förändras, något som väl också besannats
efter ett antal år. För närvarade (2019)
uppger hon att hon arbetar på sin självbiografi och att hon skriver ungefär tio
timmar varje dag på den.
Saadawi har flera gånger nominerats
till Nobelpriset, men aldrig nått ända fram.
Ett antal andra litterära priser och utmärkelser har hon emellertid fått, som till
exempel hedersdoktorat vid ett antal universitet och vid högskolan i Gävle. Hon
erhöll Stig Dagerman-priset 2012. Hon var
inbjuden gäst på Bokmässan i Göteborg
2018 där hon gjorde ett bejublade framträdande.
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Taslima Nasrin 1962 -

På ständig flykt
under ständiga
dödshot
t Nasrins relation till sin muslimska familj
har i högsta grad varit komplicerad. Hon
beskriver det framför allt i Amar Meyebela
(My Girlhood, 1999) som är den första
delen i hennes sjudelade självbiografi.
Fadern beskrivs som en auktoritär hustyrann som inte bara hade utomäktenskapliga relationer utan misshandlade både
hustrun och barnen psykiskt och fysiskt.
Hon är den enda i familjen som övergivit
islam, och har förklarat sig vara ateist. Föräldrarna och syskonen har under åren varit
djupt oroade över att hon upprepade
gånger kritiserat utövningen av religionen.
Titeln Amar Meyebela är redan den
betydelsefull. Barndom heter chelebela på
bengali, men det betyder egentlig
barndom för pojkar, men används för båda
könen. Flickor har ingen egen språkligt
definierad barndom. Med titeln vill Nasrin
protestera mot den maskulina och patriarkala strukturen även lingvistiskt. Samtidigt
är det en blinkning till den indisk-bengaliska poeten Rabindranath Tagore (1861 –
1941) som fick Nobelpriset i litteratur 1913.
Hans memoarer heter just Chelebela på
originalspråk.
Nasrin tog sin gymnasieexamen 1978
och började därefter att studera medicin
på Mymensingh medicinska högskola, en
underavdelning av universitetet i Dhaka.
Hon tog sin läkarexamen år 1984. Efter det
arbetade hon som gynekolog vid Mitfordsjukhuset i södra Dhaka och som anestesiolog vid Dhaka Medical College. Hon delade
tjänsten på kliniken på sjukhuset med att
arbeta som öppenvårdsgynekolog på en
mottagning för familjeplanering.
Det var under den tid hon arbetade
inom just de specialiteterna som hon blev
påtagligt och illa berörd av kvinnors situation. Kvinnor som hade blivit våldtagna,
misshandlade eller mutilerade. Hon
noterade också att det inte var någon
större skillnad om de var fattiga och illitterata eller om de utåt hade en mer privili-

1000-tals gatudemonstranter krävde 1994 att
Taslima Nasrin skulle hängas efter att hon gett
uttryck för att sharialagarna borde undergå en
omfattande revidering. 2008 gav Uppsala
kommun henne en författarfristad och avsatte
200.000 kr under två år till henes livsuppehälle. Idag bor Taslima Nasrin i USA efter att ha
evakuerats dit efter dödshot från Al Qaeda
2015. Foto: Claude Truong-Ngoc / Wikimedia
gierad situation. Detta gjorde henne
smärtsamt medveten om kvinnans position
i familj och samhälle, vilket kom att forma
hennes liv och författarskap. Efter nio år
som läkare övergav hon det och kom helt
att ägna sig åt att i litterär form i huvudsak
påvisa det hon upplevt och reagerat mot i
sitt arbete som läkare.
Det litterära genombrottet kom med
hennes fjärde roman Lajja 1993. Den utgår
från händelserna den 6 december 1992 och
dess följder. De ledande politiska partierna
i Indien Vishwa Hindu Parishad (VHP) och
Bharatiya Janata Party (BJP) organiserade
en manifestation invid Babrimoskén (Babri
Masjid) i Ayodhya. Tal hölls av ledande
politiker. Bland hinduerna var det en
allmän uppfattning att moskén var byggd
på den hinduiska guden Ramas födelseplats. Manifestationen samlade mer än
hundra tusen människor.
Den urartade snabbt till följd av att ett
antal kar sevak, det vill säga religiösa aktivister, började demolera kupolerna och
sedan vidare förstöra större delen av
moskén. Händelsen gav upphov till våldsamma sammanstötningar mellan hinduer
och muslimer i de större städerna både i
Bangladesh och Indien.
Boken, som beskriver en muslimsk
vendetta mot en hinduisk familj väckte
våldsamma protester genom den beskrivning boken gav av muslimer i Bangladesh.
Den förbjöds av regeringen fem månader
efter att den publicerats. Orsaken uppgavs
officiellt vara att den ”störde den harmoniska religiösa samförståndet” i landet.

Nasrin blev utsatt för såväl fysiska
attacker som hotelser och flydde till Indien
i början av 1994. Hennes situation förvärrades när hon i en intervju i maj 1994 i den
indiska tidningen The Calcutta Statesman
gav uttryck för att Koranen och i synnerhet
sharialagarna skulle undergå en omfattande revidering.
Tusentals muslimer demonstrerade på
gatorna och krävde att hon skulle avrättas
genom hängning. Regeringen utfärdade
en arrestering som grundade sig på en lag
om blasfemi från 1800-talet. Efter två
månader inleddes en rättegång. Hon frisläpptes mot borgen och fick behålla sitt
pass. Några dagar efter rättegången flydde
hon till Sverige där hon också beviljades
svenskt medborgarskap.
De följande 10 åren bodde hon omväxlande i Sverige, Tyskland, Frankrike och USA.
Hon gjorde ett kortare besök i Mumbai
2000 för att lansera sina romaner Shodh
(1992) och (Getting Even, 2003). Efter att
åter ha vistats i Europa, återvände Nasrin till
Kolkata 2004, efter att ha blivit garanterad
ett temporärt uppehållstillstånd i Indien.
Eftersom Kolkata ligger i östra delen av
Västbengalen har det stor likhet med Bangladesh, och det är den plats Nasrin känner
sig mest hemma i. Efter att den islamistiska
gruppen Jareed erbjöd 500 000 rupies
(cirka 65 000 SEK) till den som kunde hugga
huvudet av henne, och efter att ha blivit
misshandlad av muslimska fanatiker i Hyderabad när hon skulle presentera Shodh
sattes hon i husarrest i Delhi. Där tillbringade hon ett drygt halvår för att därefter
åter gå i exil i mars 2008. Hon vägrades ett
nytt pass av Bangladesh, och kunde inte
resa dit när hennes föräldrar var döende.
Hon flyttade åter till Sverige sommaren
2008 då hon blev den första som Uppsala
kommun erbjöd en författarfristad. Detta
innebar att kommunen avsatte 200 000
kronor som skulle bekosta en möblerad
lägenhet och täcka levnadsomkostnader
under två år för henne. Hon kunde också
få kvalificerad läkarvård för sina hjärtproblem, något som hade förvägrats henne i
Indien. Hon återvände dock dit men
hotades 2015 åter till döden av extremister
tillhörande Al Qaeda varför hon slutligen
”evakuerades” från Indien till USA där hon
nu bor.
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SHETLAND & ORKNEY

PILGRIMSVÄGAR – GUGGENHEIM – RIOJA

FÖLJ MED PÅ EN DRÖMRESA till två avlägsna ögrupper och ett
kargt hedlandskap vid skummande blått hav. Vi reser över Skottland
mot Aberdeen och tar färja till ensliga vindpinade öar i norr där vita
paradisstränder överraskar mot det vilda Atlanten. Skara Brae, Jarlshof
och Ring of Brodgar – fornnordiska gravplatser och stencirklar. Sankt
Magnuskatedralen och livets vatten på Highland Park. Vi ser Lerwick och
Kirkwall, får veta mer om Shetland Bus under Andra världskriget samt
njuter av högkvalitativt ullgarn på Jamieson & Smith.

VÅR KULTUR- OCH GASTRONOMIRESA i pilgrimernas fotspår är en
ypperlig chans att få uppleva det bästa av både Baskien och Rioja. En resa
genom tid och rum som tar oss från den gamla industristaden Bilbao som
nu har förvandlats till en modern designstad, genom vinregionen Rioja
och dess historiska pilgrimsorter, till underbart vackra kuststaden San
Sebastián som faktiskt även den är en pilgrimsort längs med el Camino de
Santiago. Vår ciceron JAKOB WILHELM AARSHEIM tar oss med till sina
favoritplatser och restauranger.

6/9 • 8 DAGAR

5/10 • 8 DAGAR

LARS KRANTZ OCH
…
CATHERINE URWITZ
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dri
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resa planeras till

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

En ny
RS 202 0
Smak och Känsla | MA

En tidsresa med Historiska Resor?

Lagunens skatter

Rom till Florens

FÖLJ MED IZABELLA DONKOW på en upptäcktsfärd till

RES MED KONSTHISTORIKER FIL DR GÖRAN ALM

Italiens Friulien, ett sammelsurium av kulturer och språk, känt för
sin enastående gastronomi och vintillverkning. Greven Francesco
di Toppo, Aquileias tidiga utgrävare; den dynamiske 1700-talskonstnären Giovanni Battista Tiepolo; romaren Quintus Petronius
Modestus som bekostade teatern i det romerska Trieste; biskopen
Theodorus som initierade byggandet av Aquileias basilika och
kanske kändast av dem alla: Julius Caesar, är några vi kommer att
möta på vår färd.

genom Rom och Florens med omnejd, färden går i Michelangelos
och Leonardo da Vincis spår för att njuta av storheten i de båda
renässanskonstnärernas snille. Strövtåg på Roms gator för oss till
Vatikanens museer och Peterskyrkan med Michelangelos ”La Pietà”.
I basilikan S Pietro in Vincoli står Michelangelos ”Moses” och vi ser
Cappella Sforza. I Toscana besöker vi Leonardos hem i Vinci och
i Florens är det i år 500 år sedan konstmecenaterna Caterina och
Cosimo I di Medici föddes. Vi beundrar deras florentinska palats,
San Miniato, Villa Medicea i Poggio a Caiano samt gården där
Mona Lisa föddes.

RESEDATUM: 12/10 • 6 dagar

RESEDATUM: 11/11 • 7 dagar
FLER RESOR ...

Transsylvanien med Richard Holmgren • 6/10 • 8 dagar
Tsarfamiljen Sank Petersburg • 10/10 • 6 dagar
Mary, Queens of Scots • 17/10 • 6 dagar
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pensionsåldern

Att arbeta
till 75 år
Nödvändigt enligt många, men
då krävs också nytänkande av många
n Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta ”Delegationen för senior
arbetskraft” som har till syfte att främja äldres medverkan i arbetslivet.
Delegationen består av ordförande Anna Hedborg, fyra ledamöter, sex
ambassadörer samt en sakkunnig. Arbetet kommer att pågå till hösten 2020.
n Seniora läkare intervjuade Anna Fransson nationalekonom och sekreterare i
utredningen samt ledamoten Eva Vingård senior professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet hur man tänker sig att arbetet ska bedrivas.

Seniora Läkare: Delegationen vill
bland annat verka för ett mer inkluderande synsätt på seniorer i arbetslivet
och sprida kunskap och forskning
kring ämnet. Lite mer specifikt – vilka
konkreta mål vill ni uppnå och hur
tänker ni kring en samverkan med
seniororganisationer?
Anna Fransson: Delegationens syfte
är enligt uppdraget att uppnå ett mer
inkluderande och åldersoberoende
synsätt i arbetslivet, samt att identifiera hinder och hitta möjligheter för
att bättre kunna tillvarata äldres
kunskap och erfarenhet. Det är
gentemot dessa mål som arbetet
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bedrivs. Det vill säga det handlar både
om att påverka förutfattade meningar
och fördomar gentemot seniorer och
om att på andra sätt öka möjligheterna för fler att arbeta längre.
Uppdraget handlar däremot inte
om att föreslå förändrade pensionsåldrar i pensionssystemet. Det har
Pensionsåldersutredningen redan
gjort och frågan har sedan gått
igenom den parlamentariska
pensionsgruppen.
Som arbetssätt har delegationen
valt att ta fram ett antal underlagsrapporter där forskare och andra på
delegationens uppdrag skriver om

olika aspekter av frågan om senior
arbetskraft och längre arbetsliv. Ännu
så länge är två rapporter publicerade,
och ytterligare några planeras publiceras innan sommaren. Totalt kommer
ungefär 30 rapporter att ges ut. Förhoppningen är att dessa kommer att
bidra till debatten och öka kunskapen
i samhället.
Att ha en dialog med berörda
organisationer, som seniororganisationer och arbetsmarknadens parter,
är helt grundläggande för att delegationen ska kunna bidra på ett bra sätt.
Det är ju inte minst dessa organisationer som har kunskapen om vilka

Anna Fransson (t.v) och Eva Vingård, medlemmar i ”Delegationen för senior arbetskraft”, som har riksdagen som uppdragsgivare.
Totalt ska delegationen publicera cirka 30 rapporter som ska fungera som underlag för Pensionsåldersutredningen och debatten om senior
arbetskraft. Den 8 april publicerades den andra rapporten ”Att arbeta till 75 – en bra början” av Fredrik Reinfeldt. Se nästa uppslag.

hinder och möjligheter som finns. Vi
hoppas att många vill delta tillsammans med delegationen i arbetet.
Seniora läkare: Hur ser er tidsplan
och mandat ut? Kommer ni att lägga
fram skarpa förslag vid vissa
tidpunkter och finns ett brett stöd för
delegationens arbete i riksdagen?
Anna Fransson: Delegationen ska
lämna sin slutrapport till regeringen
senast den 1 oktober 2020. Som jag
nämnde tidigare så har delegationen
valt att ta fram ett antal underlagsrapporter som sedan kan ligga till
grund för eventuella förslag som delegationen vill lämna.
Det vanligaste arbetssättet för
utredningar och kommittéer är att
eventuella förslag lämnas i samband
med slutrapporteringen. Det är för
tidigt i arbetet ännu för att det ska gå
att säga något om delegationens slutsatser och om den kommer att lämna
förslag.
Det är riksdagens pensionsgrupp,
d.v.s. företrädare för de partier som
står bakom pensionsöverenskommelsen som har tagit initiativ till
att starta delegationen. I uppdraget
ingår att löpande rapportera hur
arbetet går till Pensionsgruppen.
Delegationen ska också slutrapportera
sitt arbete till både Socialdepartementet och till Pensionsgruppen.
Delegationen skiljer sig därför från
de flesta andra utredningar genom
att den så tydligt är kopplad till riksdagen. Det vanliga är annars att det

enbart är regeringen som är uppdragsgivare.
Seniora läkare: Rapporten “Att
arbeta till 75 – en bra början” har fått
stor uppmärksamhet. Varför har ni
just valt 75 år som gräns? Och sett ur
individens perspektiv – vad talar för
att de som fortsätter till 75 mår bättre
och håller sig friskare?
Eva Vingård: Att arbeta till 75 var
en parafras på det Fredrik Reinfeldt sa
2012. Han menade inte att pensionsåldern dagen efter skulle höjas till 75
för alla men jag tror att han ville

Fakta |
n Eva Vingård är professor emeritus
och har tidigare arbetat som professor i
arbets- och miljömedicin vid Uppsala
universitet och professor i personskadeprevention vid Karolinska institutet.
Eva har även varit verksamhetschef
och överläkare vid Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Uppsala Akademiska
sjukhus, samt varit företagsläkare och
forskningsläkare.
Evas huvudsakliga forskningsområden
är fysiska och psykosociala förhållanden i
arbetslivet och dess påverkan på hälsa
och sjukskrivning. Därtill har Eva även
medverkat i flera statliga utredningar och
olika råd som regeringen tillsatt.
n Anna Fransson arbetar i delegationens sekretariat. Hon är nationalekonom
och har tidigare arbetat i Regeringskansliet, på Statskontoret och i flera
statliga utredningar på välfärds- och
arbetsmarknadsområdet.
Läs mer på www.seniorarbetskraft.se

starta debatten om ett längre arbetsliv för de som kan och vill. Skriften
från delegationen kom till som en
uppföljare. Han går där igenom vår
demografi och vårt pensionssystem
som inte håller eftersom vi blir fler
äldre som lever längre.
Det finns inget vetenskapligt
underlag för vad som är den perfekta
pensionsåldern. Denna ålder bestäms i
varje land, där man kan kosta på sig
att ha ett pensionssystem, och skiftar
rejält.
Hur länge man kan arbeta bestäms
till stora delar av de fysiska kraven i
arbetet. När det gäller fysiska krav blir
vi sämre på att möta dem i högre
åldrar. Dansare pensioneras vid 40+
t.ex. och en toppatlet är sällan över 35
år. Men arbetet kan anpassas även
efter fysiska krav. En god vän till mig
är ortoped och 73 år. Han har slutat
med de större krävande operationerna för han orkar inte stå så länge,
men opererar nu fötter mycket framgångsrikt för då kan han sitta under
ingreppet. Mentala krav klarar vi
betydligt bättre, kanske ända till 75.
Seniora läkare: Hur tänker delegationen kring de individuella förutsättningarna att klara ett längre yrkesliv?
Exempelvis faktorer som den psykiska
och fysiska hälsan och hur de påverkas
av det biologiska åldrandet?
Eva Vingård: De grundläggande

Fortsättning nästa uppslag >>>
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förutsättningarna för att
seniora arbetare ska bevara
hälsan och arbetsförmågan är
desamma som för yngre.
Förhållandet mellan åldrande,
hälsa och arbete har många
dimensioner, bl.a. hur åldrandet
påverkar de arbetandes
förmåga att klara arbetskraven,
hur arbetsmiljön påverkar
åldrandeprocessen, hur äldre
arbetare kan bibehålla och uppdatera sina yrkeskunskaper, hur
ålder bestämmer pensionsbeslutet, hur den äldre arbetarens
expertis och erfarenheter kan
utnyttjas och hur arbetet ska
utformas så att den arbetande
kan lämna arbetet med optimal
hälsa.
Just när det gäller läkare är
den livslånga utbildningen
oerhört viktig och gäller inte
minst seniora läkare som kanske
inte får ingå i den ordinarie
utbildningsaktiviteten vid en
klinik.
Psykiskt välbefinnande, motivation, kognitivt engagemang,
nätverk och andra sociala
faktorer är också viktiga för den
kognitiva hälsan. I det verkliga
livet är det den funktionella
förmågan som är helt avgörande, det vill säga om och hur
våra kognitiva förmågor klarar
att bemästra arbetet och vardagslivets utmaningar och krav.
Kognitiv oförmåga som ger
funktionella problem hos
personer yngre än 70–75 år
beror på sjukliga förändringar.
Arbetet utgör en väsentlig del
av vårt vuxna liv och är en viktig
källa för kognitiv stimulans.
Forskningen har visat att ett
arbetsliv som bidar till kognitivt
engagemang och stimulans är
bra för att bevara våra förmågor
och är i detta avseende alltså
hälsofrämjande.
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Seniora läkare: Vad i arbetsgivarnas syn på äldre anser ni
behöver ändras?
Eva Vingård: Ålderism finns i
vårt samhälle, vilket resulterar i
att seniorers förmågor inte tas
till vara. Inom universitets- och
landstingsvärlden avskedas alla
vid 67 år. Man kan sedan fortsätta att arbete som timanställd
eller som seniorprofessor. Detta
är ofta administrativt krångligt.
Arbetsgivarna bör sluta tänka i
ålder och se till kompetens och
behov i stället.
Sen kan förändringar och
anpassning behöva göras. En
senior kanske inte vill arbeta
heltid men kan vara mycket
effektiv på deltid. Tänk lite
bredare och glöm ålder.
Seniora läkare: Diskrimineringslagstiftningen är mycket
vass när det gäller kön, etnicitet
och sexuell läggning, men
ganska öppen för tolkningar
det gäller ålder. Kommer delegationen att föreslå en tydligare lagstiftning?
Eva Vingård: Så långt har vi
inte kommit i vårt arbete. Min
egen uppfattning är att en god
fysisk och psykosocial arbetsmiljö under hela arbetslivet och
respekt för den seniora arbetskraftens kompetens och arbetsvillkor kan få fler att vilja arbeta
längre. Den som vill och kan
måste få själv bestämma slutdatum på arbetslivet.
Personer där nödvändiga
förmågor sviktar måste
däremot kunna avsluta sitt
yrkesliv på ett värdigt och
respektfullt sätt. Den ökande
hälsoskillnaden beroende på
utbildningsnivå måste också tas
på stort allvar och förebyggande åtgärder initieras.

106 år sedan pensionsåldern fastställdes till 67 år
För 106 år sedan fastställdes
pensionsåldern till 67 år. Medellivslängden var då under 60 år.
Arbetslivet var hårt och
krävande, arbetsförhållandena
inte sällan ohälsosamma och
botande behandling av många
av dagens svåra sjukdomar fanns
inte. De flesta dog innan den
lagstadgade pensionsåldern.
t – Beslutet att ge människor en pension
efter 67 år var en reform som tillkom för
att lindra människors levnadsvillkor i
slutet av livet. Kroppen skulle få lite ro
efter ett långt arbetsliv och beslutet att
fram till 67 år är vi arbetsföra, efter 67 år
är vi inte det, styr fortfarande vår mentala
bild av vad som är arbetsför ålder, sade
Fredrik Reinfeldt när han den 8 april presenterade Delegationen för senior arbetskrafts andra rapport: ”Att arbeta till 75 –
en bra början”.
I Delegationen för senior arbetskrafts
första rapport konstaterade rapportförfattarna Mårten Palme och Lisa Laun
att det inte finns några egentliga hälsoskäl att 70 procent av männen i åldersgruppen 60-64 är sysselsatta, men bara 15
procent i åldersgruppen 65-69 år.
Rapporten konstaterade också att
samma förhållande gäller för kvinnor.
Fredrik Reinfeldt inledde sin presentation med en reflektion om 65-årsgränsen:
– Den har kommit att fungera som en
osynlig överenskommelse, som om vi runt
om i landet utan att prata med varandra
ändå gemensamt bestämmer oss för att
nu orkar vi inte mer. Än i dessa dagar
slutar halva årskullen att arbeta det år de
fyller 65 år. Men när de barn som föds i

– Det är dags att
utmana gamla
”sanningar”
Sverige i dag når sin 65-årsdag kommer
medellivslängden troligen vara 90 år.
Om inget görs för att förändra vår syn
på arbetsför ålder kommer vi att uppfostra våra barn till att leva arbetsliv
anpassade efter de levnadsförhållanden som gällde på 1910-talet. Och med
mycket få idéer om vad de ska göra
med de 35 år som följer efter att de
slutat jobba, sade Fredrik Reinfeldt.
– Bara under min livstid har medellivslängden i Sverige förskjutits sju år
för kvinnor och 8,5 år för män. Denna
förskjutning av vår medellivslängd
måste betraktas som en av mänsklighetens största bedrifter. Varför pratar vi
inte mer om det? undrade han.
Under presentationen refererade
han till både internationell och svensk
statistik om minskat barnafödande och
behovet av invandring till Sverige för
att rädda våra framtida pensioner.
Men först och främst var Fredrik
Reinfeldts budskap att det är fyra så
kallade sanningar som måste utmanas.
1. Att talang är en
engångsföreteelse.
Talang är något som vi bär med oss
genom hela livet, menade han.
– När en arbetsgivare tvekar att
anställa någon över 50 år beror det
bara på mentala blockeringar som hen
bär med sig från hur vi ser på hur länge
vi kan arbeta.
2. Att våra jobb ses som en identitet
som vi fattar beslut om en gång och
sedan aldrig behöver ändra på.
– Globalisering och digitalisering

• Det mest betydelsefulla vi
kan göra är att vi uppdaterar
vår värdering av äldres förmåga och kraft. Idag lever vi
våra liv huvudsakligen utifrån
livsfaser som gällde förr,
menade Fredrik Reinfeldt då
han presenterade sin rapport
”Att arbeta till 75 – en bra
början”.

innebär att det som förr ansågs som
stabilt och tryggt inte längre kan tas
för givet. Nya jobb kommer och gamla
försvinner. Människor kommer att
tvingas byta karriär under livets gång.
3. Att vi får en utbildning för hela
livet.
Fredrik Reinfeldt ifrågasatte om det
är rätt att samla all vår utbildning bara
i ena änden av livet och dessutom
under allt längre tid och ställde frågan:
– Är inte risken att de mycket långa
utbildningar som en del genomgår till
slut ändå inte riktigt hängt med i det
senaste som hänt i digitaliseringens
snabba omvandling av näringsliv och
arbetsmarknad?
4. Värderingen av äldres förmåga.
– Om man är född 1954 fyller man
65 år under 2019. Kinas president Xi
Jinping är född 1953, alltså med den
svenska måtttstocken nybliven
pensionär sedan ett år tillbaka. USA:s
president Donald Trump är född 1946
och fyller 73 år under 2019. Om han
kandiderar igen i valet 2020 och blir
omvald kommer han passera de 75 år
jag angav som nytt jobbmål i sin roll
som president. Han kommer dock inte
vara utan utmanare. Från yttersta

vänstern kommer Bernie Sanders född
1941 att försöka igen, men också Elizabeth Warren, född 1949, vill nu blanda
sig i. Den som dock från demokraternas sida anses ha bäst chans är Barack
Obamas tidigare vice president Joe
Biden, född 1942. Hela det politiska
USA är dominerat av människor födda
i ett decennium som vi med vår
svenska syn helt räknat bort både från
arbetslivet och rikspolitiken, sade
Fredrik Reinfeldt.
– Men den som är äldre och arbetar
förbättrar inte bara sin egen ekonomi
och samhällsekonomin. De inspirerar
också andra och förflyttar vad som
upplevs möjligt, menade han
– I Sverige börjar ofta diskussionen i
tvingande lagstiftning för arbetsgivare
att behålla arbetskraft ett par år till.
Känslan är att om det inte tvingas fram
går det aldrig. Men det är snarare
förmågan att se vad som förändrats
som brister. Vi behöver skaffa oss nya
hjältar. Människor som kan och vågar
lite längre. Att jobba till 75 kan vara en
bra början, blev Fredrik Reinfeldts
slutord.
Christer Bark

Josef Milerad
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Unika reseupplevelser bortom de
stora turiststråken

resor

Vi har skapat unika drömresor för privatpersoner och
grupper i 25 år. Kontakta våra personliga reseplanerare
för en kostnadsfri offert!

Seniora Läkares
resor 2019-2020
Bordeaux & Dordogne
24-29 september och
26 september -1 oktober
Tema: Kultur och tidig historia
t En spännande och lärorik resa till
Frankrikes sydvästra hörn. I Dordogne
tar vi del av några av världens äldsta
kända konstverk i otroliga grottkomplex och lär oss om människans
tidiga historia.
Resans andra del tar oss till
Bordeaux , där stadskärnan är ett
UNESCO-världsarv. Vi tar del av kulinariska höjdpunkter med gåslever,
tryffel, valnötter och ostron samt
besök på vingård. Enstaka platser
finns kvar!
n Information och anmälan: BK Travel
Solutions, 040-60 60 220.
info@bktravelsolutions.se.
https://projektwebb.bktravelsolutions.se/media/8286/program-senioralaekare-dordogne-bordeaux181023.pdf-190213.pdf

Spanien – Silvervägen
14-20 oktober
En historisk färd
genom det okända Spanien
t Vi reser genom västra Spanien
utmed romarnas gamla handelsväg
från Sevilla till Ávila nära Madrid. Vi
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ser flera världsarvsstäder och studerar
antiken, medeltiden och den spanska
guldåldern tillsammans med författaren och Spanienkännaren Thomas
Gustafsson.
Övernattningar sker på unika paradorer (gamla slott eller kloster).
Enstaka platser finns kvar!
n Information och anmälan: Ola
Olsson Mejtresor, 0704-220174,
info@mejtresor.se, www.mejtresor.se
Madeira
14-20/21 mars 2020
Tema: Exotiska trädgårdar

marknad, historiska kyrkor och katedralen.
Vår ciceron bland alla exotiska
växter och botaniska juveler är trädgårdsmästaren John Taylor, känd från
STV:s Trädgårdstider och Malmös
Slottsträdgården, samt numera
ansvarig för Tjolöholms slottsträdgårdar.
n Information och anmälan: FAVORIT
Kultur ochTemaresor AB,
tel. 08-660 18 00, www.favoritresor.se,
info@favoritresor.se

Guyana och Surinam

Colombia Runt

Följ med på en fantastisk rundresa till Surinam och
Guyana. Detta är en resa för verkliga naturälskare.
Resan inleds med några dagar i Surinam innan vi
fortsätter till Guyanas djungel.

Följ med på en fantastisk rundresa till de bästa Colombia har att erbjuda. Vår uppskattade guide Sven Andersson presenterar sitt nya hemland Colombia och dess
höjdpunkter.

Atacamaöknen

Jaguarresa

Res på en skräddarsydd resa till Atacamaöknens
guldgnistrande öken, blå himmel, vitt salt och rosa
flamingos. Vi utformar resan helt efter dina önskemål
och behov.

På vår fantastiska naturresa har du goda chanser att få se
jaguarer i vilt tillstånd. Resan går till Pantanal i Brasilien,
där vi också får se många andra spännande djurarter i
sitt vilda habitat.

Svenska Pommern
16-19 april 2020

t Madeira har i mars en behaglig
medeltemperatur. Vi bor på ett fyrstjärnigt hotell med prisbelönt
trädgård och tillgång till både inomhuspool och havsbad, turkiskt bad
m.m.
Vi besöker botaniska och tropiska
parker, också privata trädgårdar, med
bl.a. orkidéplanteringar. Vi vandrar
utmed levador, bevattningskanaler,
som ofta är kullerstensbelagda, och
kommer nära orörd natur, tropiska
och subtropiska växter samtidigt som
bergslandskapet bjuder på vackra
vyer.
Självklart kommer vi att prova ett
par olika madeiraviner. En ”trädgårdsfri” dag kan ägnas åt centrala
Funchal med en stor bondens

t Vår gemensamma resa börjar i
Malmö dit man tar sig på egen hand.
Med buss och färja landar vi slutligen
i hansastaden Stralsund, i den del av
Pommern som 1648-1815 ingick i det
svenska riket.
Fortsättning nästa uppslag >>>

Låt dig inspireras!
www.sydamerikaexperten.com
Tel. 035-178875
Tel. 08-218875
info@sydamerikaexperten.com

Vi skapar din unika drömresa

resor

Vi kommer att bo i CW Scheeles
födelsehus, ett fyrstjärnigt hotell,
samtliga nätter. Under stadsvandringen ser vi det gamla rådhuset,
ansett som den nordtyska tegelgotikens vackraste byggnad, och den
gamla staden.
I Greifswald, också hansastad,
besöker vi Sveriges då äldsta universitet och i museet ser vi landskapsmålningar av Caspar David Friedrich, som
hämtade mycket inspiration från ön
Rügen, som vi sedan ägnar en heldag
åt med besök bl.a. på godset Boldewitz, Kap Arkona med sitt fyrtorn och
höga kalkklippor samt den kejserliga
badorten Binz.
Ciceron på resan är Johan
Engström, fil. dr. i arkeologi och
tidigare knuten till Armémuseum i
Stockholm. Med sina militär- och kulturhistoriska kunskaper introducerar
han oss till historien och det svenska
arvet i denna del av Tyskland.
n Information och anmälan: Ola
Olsson Mejtresor, tel.0704-220174,
info@mejtresor.se, www.mejtresor.se
Island
18-24 maj 2020
Tema: Vulkaner, glaciärer och
vikingatida arv och kultur.
t Efter en natt i Reykjavik åker vi åt
nordväst till Snaefellsneshalvön och
övernattar i fiskeläget Stykkisholmur.
Färja tar oss över Breidafjorden via
den sagoomspunna ön Flatey till
Barðarströnd i Västfjordarna som är
Islands nordvästligaste region.
Vi besöker Snorre Sturlassons
Reyholt och Halldor Laxness författarhem samt platsen för vikingarnas
allting, Tingvalla. Den nordamerikanska och den eurasiska kontinentalplattan möts där i en ravin som vidgas
kontinuerligt. Vi ser det stora vattenfallet Gullfoss och heta sprutande
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geysrar. Efter övernattning i Flúðir vid
vulkanen Heklas fot åter till Reykjavik,
som vi nu tittar närmare på, exempelvis det spektakulära nya operahuset
Harpa. Förhoppningsvis kan vi ta del
av en föreställning där.
Ett hembesök hos filmregissören
Hrafn Gunnlaugsson, känd för
vikingadramat Korpen flyger, avslutar
Islandsresan innan vi tar ett tidigt flyg
åter till Sverige.
Ciceron är islands-svenske föredragshållaren och guideboksförfattaren Friðrik Brekkan.
n Information och anmälan: Ola
Olsson Mejtresor, tel. 0704-220174,
info@mejtresor.se, www.mejtresor.se

och på Seniora Läkares hemsida.
https://slf.se/seniora-lakare/resor/
n Information och anmälan:
FAVORIT Kultur och Temaresor AB,
08-660 18 00, info@favoritresor.se,
www.favoritresor.se
Fem norditalienska städer
5-11 oktober 2020
Bologna-Parma-Mantua-PaduaFerrara

England: York & Lake District
21-26 september 2020 preliminärt.
Tema: Litteratur, poesi, historia
och storslagen natur.
t Resan går till York, vikingarnas
gamla bosättning Jorvik. Landmärken
i York är medeltidskatedralen och
Castle Howard, en imponerande
barockbyggnad.
Färden går sedan vidare norrut
genom Englands mest dramatiska
landskap och vildmark. Bondgårdar,
små byar och städer ligger utspridda i
denna gamla kulturmark med spår
från stenåldern, romarna och
vikingarna.
I nationalparken Lake District bor vi
vid den största sjön, Lake Windermere, på vilken vi gör en båttur. Vi
besöker den romantiska poeten
Wordsworth’s hem med utsikt över
sjön och systrarna Brontës före detta
hem, en prästgård i Haworth.
Guide under resan är Tina
Engström, kunnig och uppskattad
reseledare, också för tidigare resor
med Seniora Läkare.
Mer utförlig beskrivning ges i
kommande nummer av Seniora Läkare

t Med Bologna som bas gör vi
utflykter hel- eller halvdag till Parma,
Mantua, Padua och Ferrara. Dessa fem
städer med spår från antiken, medeltiden, renässans och barock och fantastisk arkitektur och konst ser vi
tillsammans med kulturrådet och
Italienkännaren Hans Lepp,
uppskattad reseledare för ett flertal
av våra Italienresor.
Mer utförlig bskrivning ges i
kommande nummer av Seniora Läkare
och på Seniora Läkares hemsida.
https://slf.se/seniora-lakare/resor/
n Information och anmälan: Ola
Olsson Mejtresor, tel. 0704-220174,
info@mejtresor.se, www.mejtresor.se

n Kontaktpersoner för resorna är
Christina Berntsson.
christina.berntsson.cb@gmail.com

Resan till Island erbjuder allt från besök på
historiska platser och hembesök hos filmregissören bakom vikingadramat Korpen till
heta geysrar och det stora vattenfallet Gullfoss.

kultur

Tre skrönor om kungliga krämpor
Av Lars Thulin, docent i allmänkirurgi och tidigare chef vid kirurgiska kliniken, Kristianstad

Jag har bland medicinhistoriska skrönor stött på tre svenska
kungligheter, vilkas diagnoser förefaller diskutabla. De tre
är: Drottning Kristina och hennes könstillhörighet, Karl XIV
Johan med det så kallade sängkammarväldet och Karl XV,
drabbad av svår tarmsjukdom.
Drottning Kristina 1626 -1689
t Litteraturen om Drottning Kristina
är synnerligen omfattande när det
gäller hennes könstillhörighet, ett
ämnesområde som jag härmed dristar
mig att beträda.
Säkra källor från drottningens egen
tid saknas. Lösa rykten uppfiskade ur
grumliga källor antyder att Kristina
skulle varit av manligt genus, lesbisk
eller pseudohermafrodit.
Det hela börjar med att Kristina,
enligt hennes memoarer, föddes
luden som ett gossebarn och som ung
hade stark djup röst. Inget starkt
indicium på manligt genus, må man
säga. I varje fall fostrades hon till
regent med manliga dygder, inte till
att kunna spela klaver, konversera och
brodera. Hon var nog lite manhaftig.
Hennes vänskap med hovdamen
Ebba Brahe har skapat ett löst rykte
att hon var lesbisk. Det finns dock
inga säkra hållpunkter för detta, till
exempel i brev dem emellan.
Andra lika lösa rykten har utpekat
Magnus de la Gardie som ett ungdomligt svärmeri. Det låter ju normalt (De
la Gardie var på Kristinas tid en stor
man inom svensk förvaltning). Det var
nog inte så mycket svärmerier; kontakterna var formella, ibland
ansträngda, vilket man kan utläsa av
samtida brev.
Rådet lär ha klagat över att Kristina
inte gifte sig och fick barn, med tanke
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på att en tronföljare skulle behövas.
Det kan man förstå. Mycket av detta
är återgivet i Anders Fryxells Svenska
Historia, som utkom i flera band från
1837.
Klassiska namn inom ämnet är: Curt
Weibull, Elis Essen-Möller, Sven Stolpe
och Carl-Herman Hjortsjö. EssenMöller lanserade tanken att Kristina
skulle ha varit pseudohermafrodit. De
övriga deltog i denna diskussion som
avslutades med att man under
Hjortsjös ledning öppnade drottningens grav år 1965. Man fann ett
normalt kvinnligt bäcken och för
övrigt intet speciellt, enligt Hjortsjös
protokoll, som är återgivet bland
annat i Communications from the
Department of Anatomy, Lund. 045599993.
Nu kunde frågan vara besvarad,
kan man tänka. Men nej, ryktena om
Kristinas läggning och könstillhörighet dyker upp i litteraturen då och då.
Om man studerar samtida porträtt
av Kristina kan man med lite god vilja
se att drottningen hade exoftalmus
(glosögdhet), liksom sin far och
antydan till så kallad hump back. Det
skulle möjligen stämma med ett
godartat hypofysadenom (tumör i
hypofysen), vilken hypotes jag härmed
ödmjukt framlägger.
Karl XIV Johan 1763 -1844
t Bokhållare vid ett advokatkontor i
Pau, en liten håla i södra Frankrike,

krigare i Napoleons armé, fältmarskalk, furste av Pontecorvo, svensknorsk kung. Ja, man kan gärna hålla
med om hans: ”Ingen har fyllt en bana
liknande min”, ett yttrande som är
återgivet ibland annat i Nordisk Familjebok, sp. 996 - 07.
Den flitige och duktige kungen har
anklagats för lättja eftersom han, mot
sin levnads slut, låg till sängs halva
dagarna och styrde riket via Magnus
Brahe, det så kallade sängkammarväldet. Anklagelserna är orättvisa.
I själva verket hade han typisk claudicatio; ”gick med korta steg och var
kall om fötterna och låg med varma
servetter och krus vid benen”, enligt
livmedicus och arkiater Eric af Edholm.
Kort före döden företedde kungen
tecken på cirkulationskollaps i höger
ben ”med skärande smärtor och
brandfläckar uppåt låret”, enligt professor Magnus Huss och flera tillkallade läkare. Hela förloppet är återgivet i Wolfram Kock: Svenska
konungars sjukdomar, 1963, sid 128 –
130.
Kort före döden ville man åderlåta
kungen, men man har påstått att han
vägrade att visa sina armar. Han lär ha
haft en tatuering från ungdomens
dagar på ena överarmen med Jacobinernas valspråk ”La liberté ou la
mort”. Detta är en skröna som hänger
kvar än idag. Han blev åderlåten.
Obduktionsprotokollet nämner ingen
tatuering.
Karl XV 1826 -1872 (även benämnd Kronkalle)
t Det går många skrönor ikring
Bäckaskogs slott i Skåne om denne
man som en kraftkarl och
fruntimmerskarl och spelevink. I själva
verket levde han ett besvärligt liv:

hans mor tyckte illa om honom
eftersom han vägde mer än sex kilo
vid födelsen, hans äktenskap var
olyckligt, hans utrikespolitik –
vänskap med danskarna – motarbetades av Rådet.
Från vuxen ålder plågades han
ständigt av bukbesvär, feberperioder
och varbildningar. Därtill av ledsmärtor och eksem.
Journaler från kungens sista år
rapporterar om ledsmärtor, eksem,
analfistel, koliksmärtor, mag-och tarmkatarr, flegmone i ljumsktrakten, blödningar och var från ändtarmen, återkommande feberperioder, avmagring.
Hans analfistel opererades i klorformnarkos av Santesson, Serafimerlazarettet. För övrigt gällde omslag,
diet, badkurer i Aachen, vätesvavelvatten att dricka. Han avled i bilden av
allmän kakexi.
Vid obduktionen, som uträttades i
kungens sängkammare, fann obducenterna Blix och Naumann stora sår
och en stenos i tunntarmen. I kolon
var slemhinnan ett enda sår. Man
ställde diagnosen ”enterocolitis
ulcerosa chronica”. Även detta är återgivet i Wolfram Kocks bok om svenska
konungars sjukdomar.
Man har antagit att patienten led
av tarmtuberkulos eller tarmsyfilis
(Sjöstrand: Medicinhistorisk tidskrift1/2008 och 1/2010).
Detta är mycket möjligt, men man
kan även fundera på en autoimmun
sjukdom. Det hela stämmer nog bäst
med Crohn – fistel, tunntarmsstenos,
ständiga recidiv, ledont, eksem.
Skrönor om den stackars kungens
eskapader återges fortfarande i
trakten av Bäckaskogs slott. Ingen vet
säkert.

Avslutningen blev bra. Kirurgen Gunnar Isacsson hade med sitt dragspel och texter till vanliga svenska
sommarsånger. Efterhand kunde alla både sjunga och dansa ”Små grodorna”. Foto: Margareta Nordh

Avslutning för Skåne-SÄLs uppskattade språkkafé

D

et började på ett styrelsemöte i
Skåne-SÄL hösten 2015. Det var
året då Sverige tog emot
163 000 asylsökande, huvudsakligen från
Syrien och Irak. Vi menade att bland alla
dessa invandrare måste det finnas
läkare. Dem ville vi gärna träffa. Kanske
kunde vi hjälpa dem att snabbt komma i
arbete i den egna professionen.
Folkuniversitetet organiserade
”Korta vägen” som innebar en intensivundervisning i svenska motsvarande
gymnasiesvenska C. Det var i många
landsting minimikravet i svenskkunskaper för att få anställning.
Första gruppen träffade vi i februari
2016. Alla var läkare, hälften män,
hälften kvinnor och flertalet från Irak
och Syrien.
Ett upprop bland Skåne-SÄLs medlemmar gav cirkla 20 positiva svar och
bland dem har tio eldsjälar deltagit
nästan varje gång.
Vi liksom våra invandrade kollegor
hade olika specialiteter och vår träning
var framför allt i svenska så som vi talar
sinsemellan i sjukvården och med
patienterna. Mest blev det rollspel, där
vi svenskar ”spelade” patienter och våra
kollegor agerade svenska läkare.
Vi arbetade i små grupper och
efteråt redovisades både muntligt och
skriftligt vid tavlan. Vi tränade på de
ord som patienterna använder för att
beskriva sina symtom, t ex ord för att
karakterisera smärta.

Gruppen var mycket motiverad.
Stämningen var god och trots att vi
använde tid som var tänkt för egenstudier i svenska var deltagandet nästan
100 procent. Vårt enda krav på Folkuniversitetet var bra lokal och te eller
kaffe, annars är det inget kafé.
Nu har vi träffat grupperna som
studerar i sex månader på ”Korta
vägen” 82 ggr. Sammanlagt har vi mött
cirka 120 personer. Alla har fått göra
besök på Livets museum, vårt medicinhistoriska museum i Lund.
Vi har skrattat en hel del, gråtit över
svåra beslut från Socialstyrelsen, ätit
exotisk mat ibland och druckit mycket
kaffe med kaka. Nu är en resa slut.
Folkuniversitetet förlorade upphandlingen om fortsatt utbildning i ”Korta
vägen”.
Under sommaren får vi överväga om
vi skall delta i ”svenska för invandrare”,
då i den mest avancerade gruppen och
om det finns sjukvårdspersonal bland
deltagarna.
Också de senaste kurserna har varit
blandade: läkare, apotekare, veterinärer, tandläkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, och hemland och invandringsskäl också varierande.
Avslutningen blev bra. Kirurgen
Gunnar Isacsson hade med sitt dragspel
och texter till vanliga svenska sommarsånger. Efterhand kunde alla både
sjunga och dansa ”Små grodorna”.
Birgitta Castor
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Vem då då?
SLING- BÄTTRE
Han var en solens son men
RANDE MED SIG kanske inte en guds bästa barn.

Därtill var han en riktigt usel
körkarl vars vilda framfart satte
jord och himmel i brand.
Vad hette han?
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Hans yrke var läkare, men
han har gått till historien
som folklivsforskare och
författare. Mest känd blev
han för nedtecknandet av
en fiktiv skollärares memoarer. Vad hette doktorn?
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I lagens namn?
År 1335 avskaffades träldomen
i vårt land. Nåja, bara i några
få landskap och bara för
kristna, men ändå...
Vad kallas lagtexten?
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antika Makedoniens
symbol. I samband med
en nationell namnstrid
mellan greker och
forna jugoslaver kivar
man nu om rätten till
stjärnsymbolen. Vad
kallas tecknet?
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Grattis alla snabbtänkta korsordslösare, här är ett nytt kryss att gympa hjärnan med!
t Vi har som vanligt fått
ett stort antal rätta lösningar. Här är de tio först
öppnade rätta svaren på
kryss nr 1 2019.
Seniora läkare gratulerar!

• Margaretha Frid, Kristianstad.
• Britta Alling, Lund.
• David Bergkvist, Sollentuna.
• Torbjörn Rosenqvist, Uppsala.
• Estera Wernering, Stockholm.

<<< Rätt lösning
kryss nr 1 - 2019

t Skicka din lösning, senast 15 juli 2019,
till Josef Milerad, Reflektorstigen 1, 181 55 Lidingö.

• Tommy Zell, Halmstad.
• Carl Erik Nordgren, Kalmar.
• Göran Wedenmark, Göteborg.
• Lars Faxé, Göteborg.
• Eva Tuninger, Lund.
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