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

Medlemsavgiften i Seniora Läkare är 250 kr/år. 
Avgiften debiteras samtidigt med Läkarförbundets 
medlemsavgift.  

Du söker medlemskap lättast via vår hemsida 

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

Som senior och pensionerad läkare har du  
50 procents rabatt på Läkartidningens fortbild-
ningar och symposier. 

Om du, när du upphört med din yrkes -
verksamhet, vill ha reducerad medlems avgift i  

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

Du har som pensionärsmedlem kvar Läkartidnin-
gen och kan utnyttja erbjudanden om resor, fritids-
boende etc, men förlorar juridiskt stöd som berör 
yrkesverksamheten.  

Din yrkesförsäkring i Folksam påverkas inte så 
länge du är medlem i Läkarförbundet.
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Mossberg 
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t Tidningen Seniora Läkare ges ut av 
Seniora Läkare, intresseförening i Sveriges  
läkarförbund. Tidningen ges ut med fyra nummer 
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Återstående utgivningsdagar 2019 
Nr 4: 17-19 dec. Manusstopp 2 dec. 
Utgivningsdagar 2020 
Nr 1: 19 mars. Manusstopp 2 mars.   
Nr 2: 18 juni. Manusstopp 1 juni. 
Nr 3: 15 oktober. Manusstopp 28 september. 
Nr 4: 17 december. Manusstopp 30 november.

A
lice Teodorescu är ledar -
skribent på Göteborgs -
posten och vass samhällsde-
battör.  Men en läsvärd 

ledare, ”Måste man vara frisk för att 
vara sjuk”, har hon skrivit i egenskap 
av ledsen småbarnsmamma som akut 
söker Det Stora Barnsjukhuset med sin 
tre månader gamla pojke.   

Barnsjukhuset  tycks ha ett sparbe-
ting på provtagning och saknar 
vårdplatser. Hennes barn bedöms inte 
tillräckligt sjukt för mer omfattande 
provtagning eller inläggning utan 
skickas hem och hänvisas till kontroller 
hos andra vårdgivare.   

Efter ett andningsstillestånd och 
akut ambulans in (Diagnos: RS  virus!) 
blir pojken inlagd, men sedan snabbt 

utskriven på grund av platsbrist. Det 
leder till ännu en akut inläggning, 
denna gång på grund av viktnedgång 
och uttorkning.  

Ett sjukdomsfall som kanske  
kunnat lösas  på några timmar med  
provtagning och eventuell kortare 
inläggning genererar ett antal besök 
och två akuta inläggningar med stort 
vårdbehov. I förlängningen fick 
kanske kliniken ett ännu större spar-
beting följande år med hänsyn till vad 
bara detta enda fall har kostat.  

Det är möjligt att denna berättelse 
av en orolig och ledsen mamma inte 
speglar hur allt har gått till, men det 
finns alltför många liknande historier 
från olika specialiteter för att  
avfärdas.  Det är svårt att förstå varför 

problemen får fortsätta trots att alla 
förstår att detta är fel. Kanske dags 
för seniorerna att ta täten i Greta 
Thunbergs fotspår och sittstrejka 
framför Riksdagshuset varje fredag 
tills ett folkligt krav att lösa kö- och 
patientsäkerhetsproblemen tvingar 
politiken att agera?  

Vi har förut-
sättningarna – 
vården får trots 
allt en del 
skatte medel och 
vi har fler  legiti-
merade läkare 
och sköterskor 
än många jäm-
förbara länder. 

Josef Milerad 

redaktören har ordet ledare

Dags för oss seniorer  
att följa i Gretas fotspår?

Hur ska vi mötas?
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N
är solen sjönk i havet i 
Mariehamn på lördags-
kvällen mindes jag de 
årliga utflykter min 
familj gjorde. Målet var 

de delikata färska kräftorna i den 
åländska huvudstaden.  

Årets höstmöte var för första 
gången förlagt utomlands, just till den 
vackra staden Mariehamn. Som alltid 
var föredragen av utomordentligt hög 
kvalitet och av stort intresse. (Läs mer 
på sidorna 4-10). 

Mötet lockade 120 medlemmar. 
Tyvärr tyckte några medlemmar att 
mötet var för dyrt, särskilt om man var 
ensam och skulle betala enkelrums -
tillägg, och avstod därför från höst-
mötet. Tyvärr kostar det en hel del 
med helpension, hyra av kongresslokal 
med service etc. En resa till Mallorca 
kanske hade varit billigare, men säkert 
inte lika givande som vårt höstmöte.  

Styrelsen har länge funderat över 
hur det optimala mötesarrangemanget 
ska se ut med hög kvalitet på lokaler, 
innehåll och förläggning till lägsta 
möjliga kostnad. Vi står just i begrepp 
att teckna ett avtal med en mindre 
resebyrå som kan ordna det praktiska 
vid våra möten. Vi hoppas mycket på 
denna lösning. En professionell   aktör 
kan få bättre/lägre pris på lokaler och 
hotell och vi kan undvika oförutsedda 
kostnadsökningar. 

Sedan flera år lockar våra höstmö-
ten väldigt få besökare, knappt 120  
personer. Vi är nu cirka 3 000 i 
föreningen  , men få tycks ha tid eller 
lust med möte på höstkanten. Styrel-
sen har nu beslutat att vi nästa år, 2020 
ska anordna endast ett möte, årsmötet 
i Karlstad på våren (Se sidorna 10-11). 

Vi är med rätta stolta över den för-
nämliga fortbildning som levereras vid 
våra möten. Hur ska vi ersätta den om 
vi har bara ett möte? Kanske ska vi 
förmedla goda och relevanta 
texter/artiklar på vår hemsida, eller 
förmedla intressanta sammanfatt-
ningar av aktuella nyheter relevanta 
för oss seniorer via medlemsmejl.  

Men inget kan dock ersätta det per-
sonliga mötet, mötet med gamla 
vänner och upplevelser av bra förelä-
sare, så styrelsen har just beslutat att 
höstmötet återuppstår 2021 då vi med 
all säkerhet har hjälp av en resebyrå. 
Vi efterlyser medlemmarnas åsikter i 
frågan. Skriv gärna till redaktionen 
och berätta vad du tycker. 

 
Kollektivavtalen bör justeras 
Läkarförbundet har efterlyst inspel 
inför kommande avtalsrörelse. Vi har 
påpekat att kollektivavtalen behöver 
justeras med anledning av höjd 
pensions  ålder. Det faktum att många 
läkare fortsätter att arbeta efter 
pension sålderns inträdande gör att 
området behöver regleras bättre vad 
avser lön, försäkringar, arbetsmiljö 
och fortbildning. 

 
Alternativmedicin 
Vad tycker du om alternativmedi-
cinska metoder? Nyligen har styrelsen 
tagit del av det betänkande Kjell 
Asplund presenterat om Komplemen-
tär- och alternativ medicin. Seniora 
Läkare har med tillfredsställelse 
noterat att Kjell föreslår en skärpning 
i de s.k. kvacksalveribestämmelserna i 
Patientsäkerhetslagen och föreslår en 

separat lag som reglerar området.  
Det är viktigt att barn, gravida och 

människor med allvarlig sjukdom inte 
utsätts för ovetenskapliga behand-
lingar som kan skada, eller ännu värre, 
innebära att effektiv behandling 
skjuts upp. 

 
Medlemsavgiften 
Jag vet att några av våra medlemmar 
har lämnat föreningen i vredesmod 
över att behöva betala extra för att 
betala medlemsavgiften om man inte 
betalar elektroniskt. Läkarförbundet 
har förstått ilskan. Kontakta förbun-
det så kan de ordna så att du kan 
betala för längre period än månadsvis. 

 
Delegationen för  
senior arbetskraft 
Vi fortsätter nu våra kontakter med 
regeringens delegation för senior 
arbetskraft där vi tror att våra erfaren-
heter som fortfarande verksamma 
seniorer kan berika delegationens 
erfarenhetssamling och minska 
ålderismen   genom att synas som en 
grupp som bidrar till välfärden.  

Säfflekollegan Stig Andersson 
skildrar i en nyutkommen bok 
sjukvårdens   utveckling från medeltid 
till nutid. Titeln på boken är mycket 
välfunnen – En kamp för livet. Vi har 
alla fört en sådan kamp och väldigt 
många av oss fortsätter  . Det är just 
hur vi bedriver den 
kampen vi ska skildra 
för delegationen för 
senior arbetskraft.

Torsten Mossberg, ordförande i föreningen Seniora Läkare
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Skriv  till oss 
och berätta  
vad du tycker 



Text: Svante Ors 
och Torsten Mossberg 

 
 

S
eniora Läkares första 
höstmöte utanför Sverige 
med vidhängande kortresor 
hölls i Mariehamn och 
lockade 120 entusiastiska 

deltagare. Efter en trevlig båtfärd 
med M/S Rosella från Kapellskär 
inkvarterades vi på det förnämliga 
hotellet Arkipelag där många hade 
utsikt mot östra hamnen. Mitt emot 
hotellet finns den eleganta kongress-
byggnaden där lördagens vetenskap-
liga möte ägde rum. 

Lördagsmorgonen inleddes, efter 
att vår ordförande hälsat oss 
välkomna, med att Wille Valve, 
minister för hälso- och sjukvård i 
Ålands landskapsregering berättade 
om hur glad han var över avtalet med 
Sverige, som möjliggör att svenska 
läkare kan göra sin AT-tjänstgöring på 
Åland. Man är redan beredd att ta 
emot de nya BT (bastjänstgöring)-
läkarna som snart ska börja sin tjänst-
göring.  

Anders Fagerlund, vår värd i Marie-
hamn, presenterade därefter dagens 
program som han hade organiserat 
med hjälp av sina vänner. Anders har 
varit verksam vid Akademiska sjukhu-
set i Uppsala som överläkare på Barn-
kliniken och ansvarade fram till pen-
sioneringen   för patient  säkerheten vid 

sjukhu-
set. 

Tidigare 
var Anders 

chef för sjuk-
vården på 

Åland. Anders är 
mycket intresserad   av humaniora, 
särskilt historia med samhällskunskap, 
liksom av flora och fauna. 

 
 

t Björn-Olof Ehrnström, tidigare sjuk-
vårdsdirektör på Åland berättade om 
den åländska sjukvården. 

Åland har drygt 29 000 invånare,  
16 kommuner, två hälsocentraler och 
11 hälso- och sjukvårdsmottagningar.  

1953 stod Centralsjukhuset klart, 
det första i Finland. 2018 hade man 
261 förlossningar, jämför med svenska 
sjukhus där man anser att en förloss-
ningsavdelning måste stängas som har  
färre än 2000 förlossningar per år 
måste stängas. I Mariehamn bibehålls 
god kvalitet trots få förlossningar och 
man försöker naturligtvis skicka s.k. 
riskförlossningar till bl.a. Åbo. Sjukhu-
set har totalt 121 vårdplatser och det 
finns alltid plats, en viss överkapacitet, 
eftersom man befinner sig i en övärld. 
Sjukhuset är pga. detta 50 procent 
dyrare än de dyraste på finska fastlan-
det. All strålbehandling sköts i Åbo, 
för annan specialistvård har man över-
enskommelser med Helsingfors och 
Sverige.  

En vårddag i Finland kostar cirka 
950 euro, i Sverige cirka 1921 euro så 
det är mest ekonomiskt att skicka pati-
enter till Finland, trots en del språk-
problem. Man eftersträvar svensk -
talande vårdpersonal för ålänning-
arna. 

 
 

t Kenneth Gustavsson, antikvarie vid 
Ålands museibyrå, försökte lära oss 
grunddragen i Ålands långa och kom-
plicerade historia. 

Åland har under medeltiden 
befunnit sig mitt i det svenska riket på 
farleden mellan öst och väst. På grund 
av sin strategiska position har Åland 
varit intressant för makterna runt 
Östersjön. 

1809 erövrades Åland av ryssarna. 
Sverige förlorade Finland och Åland 
vid freden i Fredrikshamn. Man 
började bygga en fästning vid Bomar-
sund, och runt fästningen planerades 
sex kanontorn. Under Krim-kriget 
intogs Bomarsund av tyska och 
franska flottstyrkor och Åland demili-
tariserades vid fredsförhandlingarna 
1856. 

Under finska inbördeskriget 1918 
landsteg svenska trupper på Åland i en 
intervention mellan ryska trupper som 
fanns stationerade på öarna och de 
vita och röda styrkor som anlände över 
isen från Finland. Inom några veckor 
hade dock tyska trupper ockuperat 
öarna på begäran av den vita rege-

5Seniora Läkare | 3 2019

föreningsnytt | Höstmötet på Åland

4 Seniora Läkare | 3 2019

ringen. Ryssarna fick fem veckor på sig 
att lämna Åland och svenska trupper 
hjälpte till att evakuera ryssarna. 

1921 avgjordes Ålandsfrågan i 
Nationernas Förbund och Finland till -
erkändes suveränitet över Ålands-
öarna (7 500 öar varav 50 bebodda). 
Åland idag har dock ett självständigt 
styrelse  sätt och stiftar sina egna land-
skapslagar.  

1953 fick Åland sin egen flagga och 
1984 sina egna frimärken.  

Kenneth Gustavsson ägnade det 
mesta av sin framställning åt Åland 
under krigstid och hur demilitarise-
ringen gått till. Det hela ledsagades av 
ett rikt och intressant bildmaterial 
som visade både soldater och civilbe-
folkning och deras vedermödor. 

 
   

t Se artikel – sidorna 8-10. 
  

 
 

t Dag Nyman, professor i hematologi 
berättade om den åländska blödar -
sjukan som först beskrevs av Erik von 
Willebrand efter att han kommit i 
kontakt med en familj på Föglö som 
hade en märklig blödningsbenägen-
het. Von Willebrand kallade sjukdo-
men hereditär pseudohemofili i ett 
mycket citerat arbete från 1926.  

I samarbete med tyska hematolo-
ger konstaterade han att det inte var 
någon typisk hemofili utan möjligen 
en kombination av trombocytdefekt 
och en vaskulär skada. Efter andra 
världskriget då kartläggningen av 
koagulationsmekanismerna hade 

kommit längre konstaterade en tysk-
åländsk grupp och en svensk-åländsk 
grupp att faktor VIII hade betydelse. 

I maj 1957 presenterades i Finska 
Läkaresällskapet att blödarfamiljerna 
hade en sänkning av faktor VIII. 
Eftersom ålänningarna ”sökte brud 
inom fem km” blev det efterhand 
väldigt många med olika varianter av 
von Willebrand-sjukan. Sjukdomen 
orsakas av brist eller nedsatt funktion 
av von Willebrandsfaktorn (vWF). 
Sjukdomen ärvs autosomalt (reces-
sivt/dominant   ), och både män och 
kvinnor kan drabbas. vWF är ett gly-
koprotein som normalt finns lagrat i 
endotelceller och i megakaryocyter 
samt i blodet, där koagulationsfaktor 
VIII binder till vWF och skyddas mot 
nedbrytning. Von Willebrands 
sjukdom klassificeras i tre olika typer 
beroende på vWF-defektens 
utseende. 

I gruppen av svenska läkare som 
medverkade i kartläggningen finns 
makarna Blombäck, Inga Marie 
Nilsson, Dag Nyman och ålänningen 
Erik Jorpes.  

Dag Nyman fortsatte med att 
skildra Erik Jorpes (1894-1973) liv och 
gärning.  

Erik Jorpes föddes och växte upp på 
Kökar, hade läshuvud och fick studera. 
Medikofilen tog han 1915, med.kand 
1918. Han engagerade sig politiskt 
och deltog i Finska vinterkriget på den 
röda sidan. Vistades i läger i Moskva 
och S:t Petersburg. Fick smugglas 
tillbaks till Kökar och tog sig till 
Sverige där han återupptog läkar -
studierna, vilket inte gillades av bland 

annat Hufvud-
stadsbladet som tyckte det var 

upprörande att ”en eländig rödgar-
dist” fick studera medicin i Sverige. 
Sedan gick det snabbt. Han blev dok-
torand hos Einar Hammarsten på 
Karolinska institutet och disputerade 
1928 på en doktorsavhandling om 
nukleinsyror. I avhandlingsarbetet 
använde han avancerade laboratorie-
metoder som han lärt sig i Köpen-
hamn på Carlsbergsbryggeriernas 
laboratorium. 

Tack vare ett Rockefellerstipendium 
kunde han studera i USA där han 
lärde sig insulinrening och heparin-
framställning. Stimulerad av Clarence 
Crafoord karaktäriserade Jorpes hepa-
rinet och renframställde detta fritt 
från pyrogener. Den första patienten 
behandlades av Crafoord 1937. Han 
arbetade sedan med renframställning 
av fibrinogen och faktor VIII och kom 
att ha mycket stor betydelse för 
koagulationsforskningen.  

Jorpes var en känd, respekterad, av 
kandidaterna till och med fruktad, 
professor på Karolinska institutet 
(1947–1963). Dag Nyman kallade 
honom en pragmatisk absolutist med 
stor kärlek för sin hembygd, den 
svenska Roslagen, natur och konst. 

 
 

t Lars Wallentin, senior professor vid 
Uppsala Clinical Research Center & 
Institutionen för medicinska vetenska-
per, Uppsala universitet, gav en full-
matad föreläsning om utvecklingen av 

Kenneth Gustavsson, 
antikvarie vid Ålands 
museibyrå.

   ÅLÄNDSK SJUKVÅRD

  ÅLAND - SVERIGE 1809-1945

  KUMLINGESJUKAN

  ÅLÄNDSKA BLÖDARSJUKAN

  UTVECKLINGEN AV NOAK

Skepp ohoj – så skoj! 

Anders Fagerlund, 
Seniora Läkares 
värd i Mariehamn.

Björn-Olof Ehrnström, 
tidigare sjukvårdsdirektör 
på Åland berättade om den 
åländska sjukvården.

Åland gick iland med  
höstmötet – med bravur

Spännande föredrag, härlig  
samvaro och fina utflykter

Fortsättning nästa uppslag >>>



nya antikoagulantia (NOAK) och om 
modern profylax vid förmaksflimmer.  
Ämnet är värt ett mer omfattande 
referat än vad som ryms i detta 
nummer. En fyllig artikel om NOAK 
kommer i julnumret av Seniora 
Läkare.  

 
 

t Ralf Carlsson är lektor i biologi och 
geografi vid Ålands Lyceum, Marie-
hamn. 

Han berättade om de speciella 
landskapstyper man finner på 
Åland och deras flora och fauna. 
De fyra landskapstyperna är kal-
skärgårdarna, kalkfuktsängarna, 
sydöstra skärgårdens lövängar 

samt hällmarks tallskogarna. 
Den åländska berggrun-
den består av olika vari-

anter av granit, 1 600 
miljoner gammal på 
fastlandet och cirka 
300 miljoner i skärgår-

den. För 450 miljoner år 
sedan täcktes Åland av 

korallrev vilket innebär att 
den åländska moränen är 
mycket kalkrik, vilket gynnar 

en speciell växtlighet. 
Man finner stenåkrar som bildats av 

landhöjningen. Där finns mest mossor 
och lavar. I kanterna lyser lilafärgade 
stråk som är minnen av inlandsisens 
nedmalning av musselskal. 

Lövängarna har uppkommit före 
jordbrukets införande. Då slog man 
vinterfoder på öppna ytor och tog till 
vara löv och kvistar från träden till 
djurfoder. På sommaren betade 
djuren där och lämnade sin spillning 
som naturligt gödningsmedel. På 
dessa ängar finner man gullviva 
(Ålands landskapsblomma) och 
majviva men även många orkidé-arter 
som Adam och Eva, flugblomster och 
guckusko.  

Adam och Eva finns i två färgvari-

anter, röd och gräddvit. Genom ett 
fiffigt system lockar de humlor att 
pollinera   blomman så ungefär lika 
många röda som gulvita växer på 
ängarna, men vi fick också se foton på 
intressanta mutationer där båda 
färgerna fanns på samma blomma. 

Föredraget som illustrerades med 
verkligt vackra färgfoton handlade 

också om typiska 
åländska fjärilar som 

ängsnätfjärilen, 
apollofjärilen 
(bilden) och mne-
mosynefjärilen, 
alla intressanta 

och fridlysta.  
Bilden av en 

mönstrad orm, hassel -
snoken, gav en del i 

publiken rysningar. Den är ofarlig men 
förväxlas tyvärr ibland med huggor-
men och dödas. 

Bland fåglar nämndes havsörnen 
och det största däggdjuret är älgen, 
medan kronhjorten som ses i Ålands 
landskapsvapen inte alls finns. Det lär 
vara en gammal sammanblandning 
mellan Åland och Öland, där förvisso 
kronhjorten finns. 

Sammanfattningsvis: Ett lärt 
föredrag som lockade till egna upp-
täcktsfärder i den åländska naturen. 

 
 

t I en dialog med Anders Fagerlund 
berättade Bengt Skogsberg, en sjö-
kapten som jobbat 30 år för Viking -
linjen, om den omfattande och 
spännande   åländska sjöfarten. Den 
första Vikingfärjan körde rutten 
Kapellskär-Mariehamn 1959 och tog 
som mest 80 personbilar! Rutten 
Kapellskär-Mariehamn-Nådendal tog 
cirka ett dygn.  

Bengt berättade också om Gustav 
Eriksson, en ålänning som köpte upp 
en mängd äldre segelfartyg på 1920-
talet och fraktade varor till Australien. 

Han rundade själv Kap Horn hela  
18 gånger och seglade sina fartyg 
fram till andra världskriget.  

1923 blev Pommern till salu i 
Holland. Grekland hade fått Pommern 
efter kriget, men var inte intresserade 
av fartyget. Då köptes hon av Gustav 
Eriksson, som seglade henne till 1939 
då hon blev liggande i Mariehamn vid 
andra världskrigets utbrott. Nu var 
hon gammal och klarade inte längre 
klassen och skänktes i början av 1950-
talet till Mariehamns stad.  

Pommern är den äldsta 4-mastade 
barken som är bevarad i originalskick. 
Vi som deltog i stadspromenaden på 
söndagsmorgonen kunde beundra det 
imponerande skeppet och fundera på 
hur man orkade jobba med det tunga 
tågvirket, hur skeppskocken klarade 
av att laga mat till alla sjömän mm. 
 
 
t Söndagspromenaden i ett tyst och 
vackert Mariehamn blev mycket 
givande tack vare en förnämlig 
guidning. Bland annat fick vi beundra 

den mängd av 
infallsrika bygg-

nader från förra 
sekel skiftet 
ritade av Hilda 
Hongell.  

Cirka hälften 
av mötesdelta-

garna valde att åka 
hem med M/S Rosella på 

söndagen. Resten fördelades på de 
båda vidhängande resorna till fasta 
Åland och till Kökar. Enligt sam -
 stämmiga vittnesmål var dessa resor 
mycket intressanta och lyckade. 

Åland och Mariehamn var verkligen 
en perfekt plats för Seniora Läkares 
höstmöte och en inspirerande upptakt 
till kommande möten, som kan 
utformas på liknande sätt med en 
kombination av vetenskapligt möte 
och lokala kulturresor.
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info@favoritresor.se
Tel 08-660 18 00 

WWW.FAVORITRESOR.SE

OPERANS DRESDEN OCH LEIPZIG
BEETHOVENJUBILEUM MED ”FIDELIO” på Semperoperan i Dresden 

och vår egen Elisabet Strid i ”Den flygande holländaren” i Leipzig.  

I Händel haus i Halle lär vi oss om stadens stolthet – barockmusikens 

Georg Friedrich Händel. I Dresden går vi på stadspromenad och 

åker genom det vackra Elbflorens till Pillnitz slott och trädgård. 

Vi besöker Pfund Molkerei och i Graupa – Wagner ”Stätten”,  får 

vi en visning. Vi följer Händels och Bachs fotspår med vår ciceron 

ROGER WALLÉN.

27/5 • 5 DAGAR

OPERA OCH HJULÅNGARE I AUSTRALIEN
SENSOMMAR I SYDNEY med operaföreställningarna Bizets klassiska 

”Carmen” och Verdis smycke ”La Traviata” i det ikoniska opera-

huset och på den flytande scenen. I Adelaide njuter vi av cantatan 

”Carmina Burana”. Under fyra nätter ombord på hjulångaren 

Murray Princess upplever vi The Outback kring den omtalade 

 Murrayfloden. Vi besöker vindalen Barossa, dricker High Tea, 

utforskar regnskog, ser fågelliv och upplever världsberömd arkitektur 

och givetvis aboriginalkultur. Ciceron är kulturguiden MAGNUS PIHL.

21/3 • 19 DAGAR

VIVALDI OCH VERDI I VENEDIG
FÖLJ MED TILL ETT VÅRLIGT VENEDIG och möt kompositörerna  

Verdi och Vivaldi. Havet, lagunen och kanalerna har format 

 Venedig och gett den dess karaktär. En sagostad i lyx och överdåd, 

med eleganta palats i österländskt influerad arkitektur, förnämliga 

museer och utsökta butiker. Vi går på guidade promenader, besöker 

museum njuter av Verdis ”Rigoletto” och Vivaldis ”Farnace” med 

vår omtycka ciceron KI MÅNSSON.

7/5 • 4 DAGAR

OPERARESOR FÖR SJÄLEN!

NYÅR I HAMBURG
VI ÄR GLADA ATT ÅTERIGEN FÅ PRESENTERA en resa till det efter-

frågade konserthuset Elbphilharmonie i Hamburg som bjuder på 

en nyårskonsert av mästarna Bach, Beethoven och Mendelssohn. 

På Hamburg Staatsoper ser vi den klassiska baletten ”Nötknäp-

paren” av Tjajkovskij. Under resan upplever vi musikens magi, 

helgstämning och går på stadspromenad. På nyårsafton firar vi 

med äter vi nyårsbuffé och åker på en båtkryssning vid 12-slaget 

tillsammans med vår musikciceron ROGER WALLÉN.

29/12 • 4 DAGAR

ADVENTSRESOR MED KONSERT: 

Nyår i Bratislava med Wien | 28/12 | 5 DGR

Nyår i Bryssel | 28/12 | 5 DGR

Nyår i Oslo | 30/12 | 3 DGR

Opera i Milano & Turin | 11/3 | 5 DGR

  ÅLÄNDSK FLORA OCH FAUNA

  ÅLÄNDSK SJÖFART

  UTFLYKT I MARIEHAMN

Djävulsberget  
i Bomarslund.
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Fästingens  
livsuppgift
Taxichaufför åt patogener 
som orsakar bland annat TBE  
och borrelios hos värddjuren

 t Den vanligaste fästingen på våra 
breddgrader är Ixodes ricinus.  Marika 
betecknade fästingen som ett konstigt 
djur utan ögon som andas 2 gånger i 
timmen med hjälp av trakéer och som 
kan känna av värme.  

Honan blir större än hanen. 
Fästingen   genomgår tre livsstadier, ett 
larvstadium då den enligt Marika är 
ganska harmlös men måste suga blod 
på några gnagare för att utvecklas till 
en nymf som i sin tur måste suga blod 
för att bli vuxen. Det är mest 
nymferna som biter oss. Hela livs -
cykeln kan ta upp till tre år. Fästing-
arna börjar bli aktiva vid tre-fyra 

graders värme. De klarar fint kyla ner 
till – 20 grader.  

Fästingen har en mun som är 
utformad som en snabel med 
hullingar   med vars hjälp den borrar sig 
igenom huden och håller sig fast 
medan den suger blod. Samtidigt som 
fästingen suger blod sprutar den in 
patogener och dessutom ett bedöv-
ningsmedel, ett antiinflammatoriskt 
ämne samt antikoagulantia.  

Marika beskrev att fästingens 
uppgift i livet är att fungera som taxi-
chaufför åt ett antal patogener som 
orsakar borrelios, TBE, rickettsios och 
tularemi hos värddjuren.   

Spiroketen Borrelia burgdorferi 
nyttjar fästingen som vektor. Det finns 
20 olika arter varav fem kan ge borre-
lios hos människa. Det är stor skillnad 
mellan borrelia-arterna, inte minst 
mellan de som finns på den ameri-
kanska kontinenten jämfört med de 
som finns i Europa, vilket gör att sym-
tomatologin och förloppet vid en 
borrelios   kan skilja sig åt beroende på 
var på jorden man blev fästingbiten.  

Det tar en viss tid att överföra 
smittan från fästingen. När fästingen 
börjar suga blod vandrar bakterierna 
som finns i fästingens mage upp 
genom tarmen till spottkörtlarna hos 

fästingen. Därför har man en chans 
att undgå smittan i upp till 48 timmar 
efter fästingbettet, men ju längre tid 
som gått efter 24 timmar, desto större 
är risken.  

Risken att drabbas av borrelia 
beräknas till cirka 2,1 procent. Den 
högsta incidensen finns på Åland. I 
Sverige anges incidensen variera 
mellan 69-464/100 000. Totalt sett 
ökar borreliainfektionerna i hela 
Europa. 

Typisk för borrelios är erythema 
migrans som uppträder i 70 procent av 
alla fall i Skandinavien. Marika visade 
flera bilder på erythem som kan te sig 

ganska olika med mer eller mindre cir-
kulära rodnader som alla karakterise-
ras av att växa sakta men säkert och 
lika sakta men säkert blekna efter 
insatt antibiotika, ”annars är det 
något annat” enligt Marika.  

Det är viktigt att skilja på en bett -
reaktion och på erythema migrans. 
Diagnosen är klinisk. Inga lab-prover 
behövs enligt Marika, antikroppsbild-
ningen har inte kommit igång när 
erythemet börjar. Om man är osäker 
på diagnosen får man göra en 
hudbiopsi  . Acrodermatitis chronica 
atrophicans är en inte helt ovanlig 
differentialdiagnos.  

Borrelia i leder är vanligare i USA 
än hos oss. Stora leder som knän och 
armbågar engageras med återkom-
mande värk som flyttar sig och som 
även kan engagera mjukdelar som 
senor och muskler. Både CRP och SR är 
normala. Diagnosen ställs med hjälp 
av antikroppar mot borrelia och 
borrelia-DVNA i ledvätska är positiv i 
70-90 procent.. 

Neuroborrelios med nervpåverkan 
med facialispares och meningit är van-
ligare hos barn jämfört med äldre och 
barnen tillfrisknar i regel bra. Här 

Text: Marianne Ors 

n Marika Nordberg är överläkare vid Ålands  
centralsjukhus och aktiv forskare i ett åländskt 
borreliaprojekt där man samarbetar med den så 
kallade  Borreliagruppen i Linköping. Hon 
berättade om Kumlingesjukan, idag benämnd 
TBE, och lyckades verkligen att förmedla sin 
fascination för fästingar till auditoriet.

Fortsättning nästa uppslag >>>

Grafik: Christer Bark
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sätt att vara och uttrycka sig och 
kända för att vara munviga. Även ett 
rikt musikliv finns.  

Vid Klarälvens strand ligger Werm-
landsoperan, ritad av arkitekt J.A. 
Anderberg (som också ritat operahu-
set i Stockholm) där nationellt upp-
märksammade föreställningar ges. 
Statyn Selma Lagerlöf är placerad 
mittemot operan. Årligt litteraturpris 

utdelas till hennes minne.  
I Sunne, Rottneros 

Berättarlada, ger Västanåteatern 
sedan några år omtalade musik- 

och teateruppsättningar. 
Medicinhistoriskt kan nämnas att 

första hospitalet inrättades 1733, 
som var ett hem för fattiga. 1905 
invigdes länslasarettet på sin nuva-
rande plats, som då var det största 
lasarettet utanför storstäderna, då 
med 175 vårdplatser med två läkare, 
en operationssjuksköterska och fem 
sjuksköterskor.  

Under 1900-talet skedde en 
omfattande utbyggnad med 
specialistk liniker på Centralsjukhuset. 
Dessutom byggdes sjukhus runt om i 
Värmland. Idag finns sjukhus också i 
Arvika och Torsby. Utöver sjukhusen 
finns idag 30 vårdcentraler. 
 
 
 

Konferensen äger rum på  
Stadshotellet/ Elite hotell 
 
Fredag eftermiddag: 
Inleds med föreläsare från AgeCap, 
Göteborg, forskningscentrum för 
åldrande och hälsa.  Rubriken är 40-
talisterna och det nya åldrandet. 
”Dagens 70-åringar är de nya 50”. 

Därpå följer ett samtal om 
ensamhet som hälsorisk mellan 
biskop Sören Dalevi och professor 
emeritus i socialt arbete, Bengt 
Starrin, vid Karlstads universitet. 

På kvällen besök på Lerin-muséet 
med guidning. Avslutas med mingel i 
Wermlandsmuséets restaurang. 
Lördag: 
Lördagens föreläsningar inleds med 
ämnet Immunterapi vid cancer med 

överläkare Karin Hallén, Onkologiska 
kliniken Centralsjukhuset. Följs av all-
mänläkare Håkan Fermhede, som 
redogör för erfaren  heter i Värmland 
angående SVF-standardiserat vård-
förlopp. 

Efter årsmötet kommer överläkare 
Joen Ståhlbröst som ställer frågan: 
Kan man centralisera högspecialise-
rad vård till länssjukhus? Detta 
utifrån centraliserad pancreaskirurgi 
på CSK. 

Det är 100 år sedan insulinet upp-
täcktes. Professor och medicinhistori-
ker Peter Nilsson, Lund och  med.dr 
Per-Olof Olsson, Karlstad föreläser 
om diabetesbehandling på Frödings 
tid och insulinets upptäckt efter hans 
död. Här får vi också lyssna till 
Fröding i form av musik- och diktläs-
ning framfört av Björn Sandborgh, 
ordförande i Frödingsällskapet. 

Dagsprogrammet avslutas under 
rubriken ”Dans och hälsa”. 

 På kvällen festmiddag på Stads-
hotellet. 
Söndag: 
Tre alternativa utflykter erbjuds:                                     
1. Stadsvandring och besök på Alsters 
herrgård, Gustav Frödings födelse-
hem, med lunch.                                         
2. Guidad tur till Mårbacka, Selma 
Lagerlöfs minnesgård med lunch på 
Ulfsby herrgård.               
3. Tur till Arvika och besök på Kläss-
bols linneväveri, leverantör till 
Nobelfesten. Lunch och besök på 
Rackstads museum, känt från konst-
närerna Rackstadskolonin.       

Varmt välkomna till Värmland i 
vårens tid och vi ser fram emot att 
träffa er!                

Organisationskommittén  
genom Gunilla Wadsten              

Karlstad har rykte om sig 
att alltid vara soligt. Tack 
vare ”Sola i Karlstad”, en 
glad servitris under 1700-
talet, lever tale sättet 
kvar.  

 t Karlstads kommun använder 
idag som symbol en tecknad sol, 
som ritades av illustratören Lasse 
Sandberg, till stadens 400-årsjubi-
leum 1984: ”Karlstad är en lite 
gladare kommun där invånarna 
har ett glatt och öppet sinne och 
där solen skiner lite oftare än på 
många andra platser.”   

Karlstad ligger vid Vänerns 
norra strand, residens- och stift-
stad i Värmland. Grundades av 
Kung Karl IX 1584. Under 1800-
talet kom Karlstad att få bety-
delse som utskeppningshamn för 
Klarälvdalens och Fryksdalens 
bruks- och skogsbygder.  

Sveriges första järnväg gick 
mellan Fryken och Klarälven och 
togs i bruk 1849. Staden drabba-
des av en stor brand 1865 där stor 
del av centrala staden ödelades. 

1905 upplöstes unionen mellan 
Sverige och Norge på fredlig väg 
och undertecknades i Frimurar -
huset vid Stora Torget.  På torget 
finns Fredsmonumentet som 
påminner härom. 

Värmland är känt för att vara 
ett berättelsens landskap där 
många författare levt och verkat i 
århundraden, såsom Fröding, 
Lagerlöf, Geijer, Göran Tunström, 
och Ferlin. Det finns en lång tradi-
tion av att berätta i Värmland och 
värmlänningarna har ett speciellt 

krävs lumbalpunktion för diagnostik. 
Senast sex veckor efter insjuknandet 
har alla konverterat. En titerstegring 
bör påvisas. Antikroppar kan sedan 
kvarstå i 15-20 år. Marika har aldrig 
sett borrelios med kardiell affektion, 
vilket finns beskrivet från USA. 

Fästingar sprids med gnagare och 
fåglar och våra rådjur står för en stor 
spridning. Tvärt emot 
vad kanske 
många tror så 
sprider rådjuren 
emellertid inte 
borreliainfektio-
ner! Faktum är 
att rådjuren elimi-
nerar borrelia 
eftersom rådjurens 
immunsystem dödar 
bakterien.  

Kumlingesjukan, idag 
benämnd TBE, Tic-born 
encephalitis, fick sitt namn från 
Kumlinge, en ö i den åländska skär-
gården där vissa byar var mera 
drabbade än andra. Sjukdomen fanns 
beskriven redan på 1930-talet.  

År 1951 kunde virologen Nils Oker-
Blom visa att sjukdomen orsakas av ett 
fästingburet virus, ett arbovirus som 
har tre subtyper, europeisk, sibirisk 
respektive Far Eastern. Den sibiriska 
varianten ger en allvarligare infektion 
än den europeiska. TBE är släkt med 
Gula febern, Denguefeber och Japansk 
encefalit. Förr spreds viruset via opas-
toriserad mjök, idag sker spridningen 
huvudsakligen via fästingar. 

Förekomsten av TBE ökar hela tiden 
i Europa. Före vaccinationsmöjlighe-
terna var incidensen 11-92/100 000 
invånare med högst förekomst i 
Finland. Idag ingår vaccination mot 
TBE i de finländska vaccinationspro-
grammen för barn och är gratis från 
tre års ålder. Vaccinationerna har 
medfört en klart minskad incidens till 
37/100 000.   

I Sverige har antalet TBE-fall ökat 
kraftigt med hela 400 procent under 
de senaste 30 åren. Flertalet insjuk-
nanden sker mellan april och 
november, lite grann beroende på hur 
sommaren varit. 10-20 procent av 
fallen är barn.   

Symtomen på TBE är feber och ont i 
kroppen under någon veckas tid och 
sedan sker en övergång till CNS. Sjuk-

domen är lindrig i 
cirka 4 procent av 
fallen och medelsvår i 
cirka 40 procent. Död-

ligheten är 0,5 procent.  
Cirka 50 procent av 
patienterna har någon 
typ av kvarstående 

besvär fem år efter 
insjuknandet. Man får 

räkna med lång 
konvalescens tid och stort 
rehabiliteringsbehov. Ju 

äldre patienten är vid insjuknandet, 
desto svårare är det att hantera de 
kvarstående besvären.  En tröst är att 
genomgången TBE ger ett livslångt 
skydd, medan man kan få borrelia 
varje sommar! 

Marikas råd till publiken var att när 
man har varit ute i skog och mark ska 
man syna sin kropp och ta bort even-
tuella fästingar genast med en 
fästing borttagare eller pincett.  

 

Man ska inte sätta på smör eller hälla 
på olja som man sade förr, det får bara 
fästingen att kräkas och då sprutar 
den in ännu mera patogener i oss.

Myt 1: Rådjur sprider  
borreliainfektioner

Myt 2: Smör och olja hjälper

Sola i Karlstad var ett smeknamn för Eva Lisa 
Holtz, född 1 januari 1739 i Karlstad, död 24 
september 1818, som drev ett värdshus i 
Karlstad. Namnet fick hon på grund av sitt 
glada och "soliga" humör. I förlängningen har 
Sola i Karlstad blivit symbol för staden och 
använts som kommunslogan.

Välkommen till           i Karlstad!

   VÅRMÖTET

 Anmälningsblankett 
till vårmötet i Karlstad 

kommer i nästa 
nummer av Seniora 

Läkare och på 
hemsidan. !
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14-20/21 mars 2020 
Tema: Exotiska trädgårdar 
 
t Madeira har i mars en behaglig 
medeltemperatur. Vi bor i Funchal på 
ett fyrstjärnigt hotell med prisbelönt 
trädgård och tillgång till både inom-
huspool och havsbad, turkiskt bad 
m.m. 

Vi besöker Botaniska trädgården 
och Blandy’s Garden, den senare med 
ett rikt sortiment av trädgårdsväxter 
och samlingar av växter från Austra-
lien, Sydafrika och Nya Zeeland. Här 
finns jätteexemplar av kamelia, 
rumsgran, kamfer och tulpanträd. 
Bergsbyn Monte nås med en kabin-
bana där Monte Palace Tropical 
Garden finns. Under 200 år har olika 
ägare i en ravin skapat en trädgård 
med bl.a. trädormbunkar, japanska 
kottepalmer och en orientalisk del 
med statyer, pagoder och vatten i alla 
dess former. 

Levador, ofta kullerstensbelagda, är 
gamla bevattningskanaler som blivit 
vandringsleder. Där kommer man nära 
orörd natur med tropisk och subtro-
pisk växtlighet och får en vacker vy 
över bergslandskapet. Vår levada-
vandring är cirka fyra kilometer. 

I Funchal besöker vi en trädgård 
med en stor orkidékollektion och 
andra blommande växter som hibiscus 
och passionsblomma, parken som 
omger den regionala presidentens 
residens, en liten privatägd örtagård 
och slutligen en gård med antikviteter 
och konstföremål. 

Självklart kommer vi att prova ett 
par olika madeiraviner och en efter-
middag ägnas åt Afternoon Tea i 
brittisk anda.  

En ”trädgårdsfri” sista dag kan 
ägnas åt centrala Funchal med en stor 
bondens marknad, historiska kyrkor 
och katedralen.  

Vår ciceron bland alla exotiska 
växter och botaniska juveler är träd-
gårdsmästaren John Taylor, känd från 
SVT:s Trädgårdstider och Malmös 
Slotts trädgården samt numera 
ansvarig för Tjolöholms slottsträdgår-
dar. 
n Information och anmälan: FAVORIT 
Kultur ochTemaresor AB,  
tel. 08-660 18 00, www.favoritresor.se, 
info@favoritresor.se 

 
 
 

16-19 april 2020  
 

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. Vi bor där i CW Scheeles 
födelsehus, numera ett fyrstjärnigt 
hotell i tre nätter. Under stadsvand-
ringen ser vi det gamla rådhuset, 
ansett som den nordtyska tegel -
gotikens vackraste byggnad, och den 
gamla staden. 

I Greifswald, också hansastad, 
besöker vi Sveriges då äldsta universi-
tet och i museet ser vi landskapsmål-
ningar av Caspar David Friedrich. Han 
hämtade mycket inspiration från ön 

Rügen, som vi sedan ägnar en heldag 
åt med besök bl.a. på  godset Bolde-
witz, 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 kul-
turhistoriska 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 

 
 

 
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 

resor
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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 författar-
hem samt platsen för vikingarnas 
allting, Tingvalla. Den nordameri-
kanska och den eurasiska kontinen-
talplattan möts där i en ravin som 
vidgas kontinuerligt. Vi ser det stora 
vattenfallet Gullfoss och heta spru-
tande geysrar. Efter övernattning i 
Flúðir vid vulkanen Heklas fot åter-
kommer vi 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 
vikinga dramat Korpen flyger, avslutar 

Islandsresan innan vi tar ett tidigt flyg 
åter till Sverige.  

Ciceron är islands-svenske före-
dragshållaren och guideboksförfatta-
ren Friðrik Brekkan. 
n Information och anmälan: Ola 
Olsson Mejtresor, tel.0704-220174, 
info@mejtresor.se, www.mejtresor.se 

 
 
 

21-26 september 2020 
Tema: Litteratur, poesi, historia och 
storslagen natur. 
 

t Från flygplatsen i Manchester styr vi 
kosan norrut genom Lancashire och 
blommande ljunghedar och ser det 
medeltida befästa herresätet Haddon 
Hall, i modern tid inspelningsplats för 
klassiker som Stolthet och Fördom och 
Jane Eyre. 

Vi bor fyrstjärnigt två nätter 

innanför stadsmuren i York, som var 
vikingarnas gamla bosättning Jorvik.  
De härskade där från 866 och några 
hundra år framåt. En vandring i 
staden bjuder på både gamla mysiga 
gränder och moderna affärsgator och 
vi ser bl.a. den medeltida katedralen 
och barockslottet Castle Howard. 

Färden går sedan genom ett ljuvt 
böljande landskap vidare norrut till 
Englands mest dramatiska landskap 
och vildmark, även om det inte är 
otillgängligt eller glesbefolkat. Bond-
gårdar, små byar och städer ligger 
utspridda i denna gamla kulturbygd 
med spår från stenåldern, romarna 
och vikingarna. 

I Lake District bor vi nära den 
största sjön, Lake Windermere, och 
kommer att göra en båttur där. Den 
romantiska poeten Wordsworth 

  Madeira

  Island

   Svenska Pommern

  England: York & Lake District

Seniora Läkares 
resor 2020

Fortsättning nästa uppslag >>>

Bilden visar Lake District Bridge in Little Langdale. I Lake District bor vi nära den största sjön, Lake Windermere, och kommer att göra en båttur där. Den romantiska poeten Wordsworth bodde i Dove Cottage  
i  Grasmere med utsikt över sjön. En ättling har gjort diktarhemmet tillgängligt för allmänheten.  
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bodde i Dove Cottage i Grasmere 
med utsikt över sjön. En ättling har 
gjort diktarhemmet tillgängligt för 
allmänheten.  

Resan går nu söderut  genom 
västra Yorkshire och den södra delen 
av bergs- och höglandskedjan Penni-
nerna. I byn Haworth stannar vi vid 
Brontë Parsonage Museum, den 
prästgård där systrarna Brontë levde 
och skrev.  

Den sista natten tar vi in på ett 
hotell nära flygplatsen i Manchester  
efter att ha gjort en panoramatur 
genom staden. 

Guide under resan är Tina 
Engström, kunnig och uppskattad 
reseledare för tidigare resor med 
Seniora Läkare. 
n Information och anmälan: FAVORIT 
Kultur och Temaresor AB, 08-660 18 
00, info@favoritresor.se/seniorala-
kare-england

 
 
5-11 oktober 2020 
Bologna – Mantua – Parma – Padua – 
Ferrara 

 
t Bologna – la dotta (lärda), la grassa 
(feta), la rossa (röda)…  Det lärda 
Bologna anspelar på att staden har 
Europas äldsta universitet som grun-
dades 1088. Det feta – det är en kuli-
narisk stad och det röda står för att 
politiken ofta varit röd men också 
bebyggelsen.  De medeltida husen är 
byggda med rött tegel och för 
fönstren finns genomgående röda 
jalusier. Utmärkande för Bologna är 
också långa arkader utmed gatorna, 
sammanlagt 38 km, bra skydd för vin-
terregnet och sommarens stekande 
sol. 

Vi kommer att bo centralt i 
Bologna, som blir vår bas och 
utgångspunkt för utflykter till kring-
liggande städer.  Mantua, liksom 
Bologna med etruskiskt ursprung, 

fick ett uppsving under renässansen, 
palats och kyrkor byggdes där bety-
dande konstnärers verk kan ses. 

Vid sidan av arkitektur – den 
medeltida katedralen och Farnese-
teatern – i Parma tar vi del av tillverk-
ning av parmesanost och den luft -
torkade skinkan. 

Den fjärde staden är Padua, en 
gammal universitetsstad och under 
ett par hundra år (1405-1797) tillhö-
rande republiken Venedig. Här finns 
verk av  bland annat Giotto och 
Tizian. 

Slutligen besöker vi Ferrara, en 
elegant renässansstad med raka 
gator och vackra palats, bland annat 
det stora palats som var residens för 
hertigarna  d’Este. 

Ciceron under denna resa är Hans 
Lepp, kulturråd och Italienkännare, 
som varit en uppskattad reseledare 
för ett flertal av våra Italienresor. 
n Information och anmälan: Ola 
Olsson Mejtresor, tel.0704-220174, 
info@mejtresor.se, www.mejtresor.se 

resor

14 Seniora Läkare | 3 2019

Sexlivet efter sextio

Ä
ldre (lite godtyckligt 
definierat som personer 
över 60 år) är idag mer 
sexuellt aktiva än vad 
de yngre tror och 

dessutom nöjda med sitt sexliv långt 
upp i åldrarna. ”Senior citizens are 
having the best sex of their lives ” 
skriver tidningen New York Post den 
27 mars 2019 och citerar studier 
baserade på omfattande intervjuer 
med äldre (1).  

Sexliv efter sextio främjas framför-
allt av en god allmän hälsa och välbe-
finnande, så mer erotik är ytterligare 
ett tecken på att äldres hälsa stadigt 
förbättras. Tråkigt nog ses inte 
samma positiva trend hos unga som 
enligt flera undersökningar är 
mindre sexuellt aktiva än sin 
föräldra generation.  

Data från projektet ”Sexuality and 
Ageing” som drivs av en forskar-
grupp vid University of Manchester 
visar att en stor grupp 70-80 åringar 
anser att de har ett mycket bra sexliv 
och som de gärna vill berätta om (2). 
Endast tre procent av de 7 000 som 
hittills tillfrågats om att ingå i 
studien ville inte svara på enkäten 
om sitt sexliv. 
Mer siffror från undersökningen: 
• 31 procent av männen och 20 
procent av kvinnorna mellan 70 år 
och 80 år rapporterade att de fort -
farande kysste, kramade och smekte 
sin partner. 
• 54 procent av männen och 31 
procent av kvinnorna över 70 års 
ålder uppgav att de fortfarande hade 
ett aktivt sexliv och en tredjedel hade 

sexuellt umgänge minst två gånger i 
månaden. 

Liknande siffror som i Manchester 
enkäten har tidigare rapporterats i 
New England Journal of Medicine (3).  

Författarna hade mer detaljerat 
intervjuat 3 005 män och kvinnor 
mellan 57 år och 85 år om deras 
sexvanor. De fann att en stor andel av 
de studiedeltagare som antingen var 
gifta eller hade en partner var fortfa-
rande sexuellt aktiva vid 80 års ålder. 
Även om den sexuella aktiviteten inte 
oväntat avtog med stigande ålder så 
hade flera i studiegruppen samlag, 
oralsex eller smeksex ända upp i 90 års 
ålder.  

Närmare en tredjedel av 75 till 85-
åringarna hade oralsex och 52 procent 
av männen och 25 procent av 
kvinnorna   uppgav att de smekte sig 
själva, oavsett om de hade en partner 
eller ej. 

Studien syftade även till att kart-
lägga varför sexlivet upphör hos vissa 
äldre. Kvinnor rapporterade oftare än 
män brist på lust som en viktig faktor. 
Enligt forskarna var dock den vanli-
gaste och kanske även den egentliga 
orsaken till att sexlivet upphört hälso-
problem hos partnern.   

Ungefär hälften av studiedelta-
garna rapporterade minst ett eget 
hälsoproblem som ett hinder för 
sexlivet. De vanligaste problemen hos 
männen var erektil dysfunktion och 
svårigheter att få utlösning. För 
kvinnorna   dominerade sköra slem -
hinnor, samlagssmärtor eller 
oförmåga att få orgasm. Dessa själv-
rapporterade hinder för sexlivet hade 

ett nära samband med personens 
allmänna hälsotillstånd. 

Det som kanske mest förvånade 
undersökarna var att så få deltagare 
hade sökt läkare för att diskutera möj-
ligheterna att förbättra sitt samliv 
trots att majoriteten av de uppgivna 
problemen ansågs behandlingsbara. 
Endast 38 procent av männen och 22 
procent av kvinnorna hade tagit upp 
frågan vid läkarbesök eller hälsokont-
roller.  

I en svensk avhandling från 2015 (4) 
sågs samma trend som i de brittiska 
och amerikanska studierna, d.v.s. att 
allt fler äldre är nöjda med sitt sexliv 
långt upp i åldrarna. I avhandlingen 
jämfördes två födelsekohorter, de som 
fyllt 70 år på 1970-talet med  
70-åringar på 2000 talet. Man kunde 
visa att den sexuella aktiviteten bland 
70-åringar har ökat från 12 till 34 
procent för kvinnor och från 47 till 66 
procent för män sedan 1970-talet. 

Kvaliteten på äldres sexliv har också 
förbättrats. Totalt 62 procent av kvin-
norna  och 71 procent av männen rap-

porterade  att de var mycket nöjda 
med sina sexliv, i motsats till 41 
procent av kvinnorna och 58 procent 
av männen på 1970-talet. 

En allmän känsla av välbefinnande, 
goda livsomständigheter, samt god 
fysisk och mental hälsa bidrog alla till 
en sexuell tillfredsställelse enligt 
avhandlingen.  

Man fann vidare att även den 
äldsta gruppen 90-åringar och äldre 
hade intresse för erotik. Trots att de 
kanske inte längre är sexuellt aktiva 
har de tankar och drömmar kring 
sexualitet och beklagar ofta att de 
inte längre kan dela intimitet med en 
annan person. 

Josef Milerad 
 
Referenser  
1.https://nypost.com/2019/03/27/senior-
citizens-are-having-the-best-sex-of-their-lives/ 
2.https://www.micra.manchester.ac.uk/researc
h/projects-and-groups/sexuality-and-ageing/ 
3. N Engl J Med 2007; 357: 762-774 
4. 
https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyh
eter/detalj//allt-fler-aldre-tillfredsstallda-med-
sexlivet-.cid1275996

  Fem norditalienska städer

Den romantiska poeten Wordsworth diktar-
hem Dove Cottage i Grasmere med utsikt 
över sjön.  
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”Så fruktansvärt onödigt” 
var en one-liner som Ragnar 
Berfenstam använde för att 
bekämpa barnolycksfall.1

 

 

t Han var barnläkare, professor i 
social medicin i Umeå och Uppsala, och 
minskade antalet dödande barn -
skador dramatiskt i Sverige, förmodli-
gen den svenske läkare som räddat 

flest människoliv – säkerligen också 
flera av läsarnas. Inte genom prospek-
tiva randomiserade studier, utan 
genom en förutsättningslös holistisk 
analys, långsiktig envetenhet och 
byråkratiskt gnet.  

1953 startades Samarbets -
kommittén mot barnolycksfall, till en 
början ett löst nätverk av barnsköter -
skor, psykologer, föräldrar, poliser, 
politiker, leksaksfabrikanter, stadspla-

nerare, läkare, lärare, ja alla grupper 
som har med barn att göra. 

Många ansåg då att skador var 
ödesbestämda och opåverkbara.2 Icke 
så docenten Berfenstam och barn -
kirurgen Theodor Ehrenpreis, som 
förstod komplexiteten, men framför-
allt så såg de lösningar. Kirurg -
klinikerna och vanföreanstalterna, 
dåtidens ortopedkliniker, var fulla av 
skadade och lemlästade barn.  

medicin och sjukvårdspolitik
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Så fruktansvärt  
onödigt
Det var det på 1950-talet. Det är det idag...

Simundervisning, trafikundervis-
ning (Herr Gårman), staket, brunns-
lock, ugnsskydd, vägbyggen, stadspla-
nering, hjälmar, lagar och förord-
ningar drev långsamt ner dödandet. 
Fortfarande är dock trauma en av de 
stora dråparna i alla åldersgrupper, i 
alla länder, med enorma ekonomiska 
och humanitära kostnader.  

Det första var att få tillförlitliga 
siffror för att senare kunna följa för-

ändringar: Nio barn per vecka dog i 
skador, drunkningar, brännskador och 
i trafiken, en lika hemsk som kalejdo-
skopisk bild. Sedan analyserade man 
vilka faktorer som var påverkbara. 
Först därefter handlade man enligt 
den gamla franska devisen, visa, 
namnge och ändra (montrer, nommer, 
changer).  

Tusen sinom tusen döda barn kan 
vara värt priset av lite trygghetsnarko-

mani. Men man insåg att det krävdes 
organisationer som kunde fokusera 
och kraftsamla eldsjälarnas engage-
mang. (För att bli utbränd måste man 
ju ha brunnit).  Och redan efter två 
decennier hade det formerats ett 
flertal statliga myndigheter med 
generaldirektörer och allt som nu 

Ragnar Berfenstam är förmodligen den svenske läkare som räddat flest människoliv. Här på sin 
mottagning då det begav sig.

Fortsättning nästa uppslag >>>

n Idag finns ett  flertal statliga myndigheter med  
generaldirektörer och allt som sörjer för barnens, kvinnornas,  
arbetarnas, djurens, konsumenternas och trafikanternas säkerhet.

n Men det finns ingen myndighet för dagens stora olycksfallsgrupp, 
nämligen åldringarna – de som Berfenstam frälste till livet – som nu 
ligger i våra ortoped- och geriatrik sängar. 
 
n Fall dödar årligen mellan ett till två tusen personer, men för varje 
dödsfall går det storleksordningar fler som blir invalidiserade. 



sörjer för barnens, kvinnornas, arbe-
tarnas, djurens, konsumenternas och 
trafikanternas säkerhet. Men inget för 
dagens stora olycksfallsgrupp, 
nämligen åldringarna – de som Ber-
fenstam frälste till livet – som nu 
ligger i våra ortoped- och geriatrik -
sängar. 

Fall dödar årligen mellan ett till två 
tusen personer, men för varje dödsfall 
går det storleksordningar fler som blir 
invalidiserade. 

Och störst kostnadseffektivitet får 
man ju om man fokuserar på de sämst 
ställda med högst fall-/frakturrisk, på 
sjukhus, sjukhem och boenden. Där 
har man ju inte så sällan kontroll på 
verksamheten. Registrerar och doku-
menterar gör vi ju redan ad nauseam. 
Men vi transmogrifierar sällan data till 
information användbar till styrning 
och produktionskontroll. 

 
Statistik måste vara enkel 
Berfenstam begrep att för att vara 
användbar måste statistik på makro-
nivå vara enkel och robust – less is 
more. En nerskalad ICD-registrering på 
så få kategorier som möjligt är mer 
värd en än detaljerad felaktig statistik 
som publiceras år senare.  

En liten finess med skadeprofylax är 
att man kan få snabba effekter, 
jämfört med andra områden som 
onkologi och kardiologi där det ju tar 
år/decennier. Vilka åtgärder kan ge 
störst effekt?  

Det finns idag en överväldigande 
kunskap om fallskador, och sunda 
förnuftet   säger väl att det är bra med 
halkfria golv och sandade trottoarer 
utan att behöva ta till randomiserade 
kontrollerade studier?   

Osteoporosbehandling minskar ju 
frakturrisken i prospektiva randomise-
rade studier, men har tyvärr inte givit 
samma goda resultat på populations-
nivå. Man kan jämföra med kardiolo-

gin som halverat hjärtinfarktinciden-
sen.3   

Nästan alla kirurgiska och farmako-
logiska studier exkluderar gamla och 
sjuka, ofta med motiveringen att det 
är oetiskt att forska på personer med 
nedsatt autonomi. Det verkliga skälet 
är snarare att man vill ha studier med 
liten spridning, men stora skillnader.  
Det finns därför knappast någon evi-
densbaserad behandling för den 
grupp som konsumerar mest 
sjukvård!4   

Idag har de flesta höftfrakturpati-
enter ett tvåsiffrigt antal medikamen-
ter när de skrivs in – och ett par till när 
de skrivs ut. Sanering av polyfarmaci 
är därför en av de lägst sittande fruk-
terna när det gäller fallprofylax hos 
gamla.5  En annan är optimering av 
patientens medicinska  allmäntill-
stånd, milieu intérieur.  

Ännu lättare och snabbare borde 
vara att förbättra mileu extérieur, som 
broddar, badkar och belysning. Kost-
naderna är försumbara i jämförelse 
med vinsterna.   

 
Läkaren är spindeln i ett 
brottförebyggande nätverk 
Vi bör utnyttja vår strategiska position 
som spindeln i ett brottförebyggande 
nätverk. Även förstagångsförbrytare 
bör förhöras om olika former av risk-
faktorer för återfallsbrott.  

Vi måste även utnyttja det gyllene 
pedagogiska tillfället på akuten och 
avdelningen, så nära skadetillfället 
som möjligt då patienten är som mest 
påverkbar, och informera att hon själv 
kan minska risken för återfall. Vi 
måste få en organisation för att följa 
upp, registrera och mäta om våra 
åtgärder ger några effekter. Det är lag 
i Storbritannien.  

Återfallsförbrytare och frequent 
fallers måste behandlas med än större 
ömhet och omsorg än idag. Precis som 

med de berfenstamska barnen behövs 
det multiprofessionell kompetens. 
Men som inom arbetsliv, trafik och 
många andra områden krävs det också 
lagar och förordningar.  

Det finns få ekonomiska incitament 
för att hindra gamlingar från att falla. 
Det är också ofta vattentäta skott 
mellan landsting och kommun, liksom 
till de privata entreprenörer som 
arbetar med mer omedelbara vinst-
krav.  

Det är en politisk fråga – och fortfa-
rande har gamla människor rösträtt – 
var fjärde väljare är pensionär. Vi 
behöver nya samarbetsformer och nya 
sätt att tänka för gamla människor.   

Injuries are not 
accidents. Det är inte 
olycka eller otur, 
men så fruktansvärt 
onödigt – och så dyrt 
desslikes med alla 
dessa fragilitetsfrak-
turer. 

Olle Svensson 
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www.aventyrsresor.se

Följ med till Galapagos 
förtrollade öar 
GENOM PROMENADER PÅ KRITVITA KORALLSTRÄNDER och upptäckts färder 
till orörda havsvikar kommer vi djuren mycket nära. Jättesköldpaddor, sjölejon, 
blåfotade sulor och tusentals havsleguaner blir till nya bekantskaper under 
landstigningarna. Känslan av att få simma sida vid sida med en havssköldpadda 
eller ett lekande sjölejon hör till en av höjdpunkterna på resan. Galapagos är 
platsen där Darwin fann nyckeln till sin teori om utvecklingsläran.

Vi upptäcker också Amazonas spännande djurliv, simmar i laguner, lär oss baka 
yuccabröd hos Tarapuyfolket och spanar efter alligatorer när mörkret lagt sig.

Följ med den svenske biologen JOHN KVARNBÄCK 27 februari – 12 mars 
2020. Vi färdas i en liten grupp på 16 personer, vilket är det största antalet  
som får gå iland på öarna åt gången. Du kan även välja att resa på  
valfritt datum med lokal guide.

LÄS MER OM RESAN: www.aventyrsresor.se och  
hör av dig på 08-5560 69 00 eller resor@aventyrsresor.se
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Under 1900-talet ökade 
medellivslängden med ett 
kvarts sekel, mycket genom 
våra framgångar med att 
minska dödligheten bland 
barn och ungdomar men 
också i andra änden av livet, 
bland årsrika personer.  
 

t Utvecklingen av vacciner och anti-
biotika har betytt mycket här. Polion 
är utrotad i Sverige. TBC, difteri och 
lunginflammation är inte längre de 
liemän de var för hundra år sedan. 
Mässlingen tillhör också historien men 
här finns hot genom den vaccinations-
vägran som börjat utvecklas. Viktigt i 
det arbetet har varit utvecklingen av 
ett nationellt vaccinations program  
för barn.  

Kriteriet för att vaccination ska 
erbjudas kostnadsfritt inom ramen för 
det nationella vaccinationsprogram-
met är att det rör sig om livshotande 
sjukdomar eller sjukdomar som kan ge 
allvarliga skador. Det kriteriet uppnås 
för elva sjukdomar, nämligen difteri, 

kikhosta, stelkramp, polio, haemophi-
lus influenzae typ b, pneumokocker, 
mässling, påssjuka, röda hund, rotavi-
rus, hepatit B och HPV. Vaccinations-
graden för barn vaccinerade före två 
års ålder är hög, 97 procent. 

Till en början var det bara flickor 
som erbjöds vaccination mot HPV för 
att minska deras risk att senare i livet 
insjukna i livmoderhalscancer. Nu har 

regeringen tagit beslut om att pojkar 
också ska erbjudas vaccination, 
eftersom de senare i livet kan drabbas 
av HPV-relaterad cancer. Det har tagit 
lång tid på grund av finansierings -
frågan.   

För årsrika personer, som också 
drabbas av livshotande sjukdomar 
eller sjukdomar som kan ge allvarliga 
skador, finns inget nationellt 
vaccinations program. Däremot 
rekommenderar   Folkhälsomyndighe-
ten att personer 65+ bör vaccineras 
mot säsongsinfluensa och pneumo-
kockinfektion.  

Att myndigheten stannat vid att 
bara ge en rekommendation är 
anmärkningsvärt eftersom överdödlig-
heten i influensa enligt Folkhälsomyn-
digheten är cirka 3 000 personer per 
år. Det har medfört att även om regio-
nerna som regel väljer att följa 
rekommendationerna   så kan genom-
förandet variera liksom avgifterna för 
patienterna. Det innebär att kostna-
derna, informationen och tillgången 
till vaccination för årsrika människor 
skiljer sig åt i landet.  

Vaccination mot säsongsinfluensa 

debatt | Vaccination
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rekommenderas 
av Världshälsoorga-
nisationen (WHO)  
för människor över 
65 år och att vacci-
nationsgraden bör 
vara minst 75 
procent. I Sverige är 
det några regioner 
som når över 60 procents 
täckningsgrad för influen-
savaccination, men samtidigt 
ligger tre regioner under 40 
procents vaccinationstäckning, en 
oacceptabelt låg siffra.  

I andra länder som Storbritannien, 
Frankrike och Nederländerna finns 
vaccinationsprogram för äldre. I 
Sverige har vi kommit så långt att 
Folkhälsomyndigheten skickat ut 
förslag på remiss om ett särskilt vacci-
nationsprogram för människor 65+ 
mot influensa och penumokockin-
fektion.  

Bältros finns inte med på listan, 
trots att det är en vanlig sjukdom 
bland årsrika människor och kan 
förorsaka svåra nervsmärtor som kan 
bli bestående under lång tid. Här 
skriver myndigheten att vaccination 
måste föregås av individuell prövning, 
men vad den innehåller utöver 
ökande ålder är oklart. 

Årsrika människor är, enligt en 
medlemsundersökning gjord av pen-
sionärsorganisationerna, för ett infö-
rande av äldrevaccinationsprogram. 
Mer än hälften skulle vaccinera sig 
mot fler sjukdomar om det var billi-
gare eller utan kostnad.  

Pensionärsorganisationerna har 
rätt när de för fram att det är viktigt 
att regeringen fattar beslut om ett 
särskilt nationellt vaccinations -
program för årsrika personer. Och då 
är det inte bara säsongsbunden influ-
ensa och pneumokocksjukdom det 
handlar om, utan också övriga sjukdo-
mar som difteri, stelkramp och bältros.  

I Sverige har Jönköping infört ett 
vaccinationspaket för 70-åringar med 
vaccin mot influensa, pneumokocker, 
bältros, stelkramp och kikhosta. Det 
blir nu viktigt att följa upp Jönköpings 
erfarenheter av insatserna både för de 
enskilda individerna och samhällseko-
nomiskt.  

Ett särskilt nationellt vaccinations-
program för årsrika människor och 
riskgrupper har positiva konsekvenser. 
Det innebär bättre hälsa för en förut-
sägbar kostnad för samhället i stort, 
liksom för vårdapparaten och patien-
terna. Det blir också enklare i de olika 
stegen alltifrån upphandling till 
kostnads – och kvalitetskontroll.  

Det lever upp till Hälso- och sjuk-
vårdslagens paragraf om hälso- och 
sjukvård på lika villkor. Skillnaderna i 
tillgång och kostnader för vaccination 
för den enskilde försvinner.  

Det blir också lättare att informera 
om värdet av vaccination för den 
enskilde när samma information kan 
ges oberoende av bostadsort. Det blir 

även lättare att följa upp vaccinations-
programmet ur vetenskaplig och eko-
nomisk synvinkel. 

Att inte införa ett nationellt vacci-
nationsprogram för årsrika människor 
omfattande säsongsbunden influ-
ensa, pneumokocksjukdom, difteri, 
stel kramp och bältros är att se som 
åldersdiskriminering.  

Att skylla på ekonomin och dra det 
hela i en långbänk mellan staten och 
regionerna är att bortse från frågans 
allvar. Här kan Seniora läkare bidra 
med att trycka på för ett förverkli-
gande.  

 
Barbro Westerholm, 

riksdags ledamot för Stockholm län. 
Arbetande ersättare  

i socialutskottet. 

Nationellt  
vaccinationsprogram  
för årsrika  
– en självklarhet

• Läs mer om förslaget, och hur  
Folkhälsomyndigheten arbetar med  
vaccinationsprogram för äldre, på 
nästa uppslag >>>
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n Hur arbetar Folkhälsomyndigheten 
med vaccinationsprogram för äldre? 
Hur ser beslutsprocessen ut när man 
vill komplettera eller bygga ut ett 
nationellt program och vem beslutar 
om programmet ska kosta eller vara 
gratis?   

Seniora läkare ställde frågorna till  
docent Adam Roth, enhetschef på 
enheten för vaccinationsprogram på 
Folkhälsomyndigheten, med lång 
erfarenhet av epidemiologisk vaccina-
tionsforskning och folkhälsoprogram.  

 
 

Smittskyddslagstiftningen som 
styr nationella vaccinations -

program utgår från enskilda sjuk -
domar, snarare än målgrupper. Folk-
hälsomyndigheten har därför utrett 
förutsättningarna för nationella 
vaccinations program mot bland annat 
influensa och pneumokocker och kom 
fram till att vissa medicinska riskgrup-
per bör ingå i sådana vaccinationspro-

gram. För influensa bedömde vi att 
smittskyddslagens kriterier var upp-
fyllda för att även inkludera alla 
personer över 65 år i programmet.  

För pneumokocker var fördelarna 
med att vaccinera personer 65 år eller 
äldre utan andra medicinska riskfakto-
rer däremot inte tillräckligt stora för 
att motivera kostnaderna. Ungefär 
hälften av personerna i denna ålders-
grupp ingår däremot i någon av de 
medicinskt definierade riskgrupperna 
som föreslogs omfattas av ett 
vaccinations  program, och skulle på så 
sätt erbjudas vaccination ändå. 

Folkhälsomyndigheten skickade 
förslagen om nya vaccinations -
program till regeringen i april 2016, 
och frågan bereds sedan dess internt 
vid regeringskansliet.  

Vaccinationsprogram innebär stora 
åtaganden för landstingen, som står 
för den praktiska implementeringen, 
och kräver en långsiktig finansiering. 
Därför beslutar regeringen om infö-

randet av nya vaccinationsprogram 
och om ersättningen till landstingen 
för de kostnader som medförs.  

I väntan på ett nationellt program, 
har vi uppdaterat rekommendatio-
nerna om vaccination mot dessa sjuk-
domar. Landstingen kan ha dessa som 
stöd i fall de vill implementera regio-
nala vaccinationsprogram, vilket de 
flesta också gör. Vaccinationer mot 
sjukdomarna som ingår i barnvaccina-
tionsprogrammet är i dagsläget de 
enda statligt finansierade nationella 
programmen. 

Ny kunskap på vaccinationsområ-
det har föranlett en ny bedömning 
vad gäller vaccination mot pneumo-
kocker, och vi kommer att inom kort 
skicka in ett uppdaterat underlag till 
regeringen. I framtiden kan även 
andra sjukdomar föreslås ingå, och 
samlas inom ramen för ett nationellt 
vaccinationsprogram för äldre. 

 
Adam Roth

Säffleläkaren Stig Andersson 
har skrivit en 
imponerande 
bok som 
skildrar sjuk-
vårdens 
utveckling från 

medeltid till nutid. 
 

t Den första delen av boken är en 
utomordentlig sammanfattning av 
och en verklig snabbkurs i sjukvårdens 
utveckling. 

Del två behandlar primärvårdens 
utveckling med Värmland som 
utgångspunkt. Boken är så välskriven 
och fascinerande att jag knappt kunde 
lägga den ifrån mig.  

Som läsare inser man snabbt att en 
läkares behandlingar oftast tippade 
en svårt sjuk människa snabbare i 
graven än om de kloka gummorna och 
gubbarna anlitades. Åderlåtning, 
laxativ, diverse läkemedel kokade av 
gifter och träck skadade mer än 
botade.  

Historien om George Washingtons 
sista dygn är belysande. Efter att ha 
insjuknat i snuva och halssmärtor och 
andningsbesvär åderläts han på 3 dl 
blod och smordes in med spansk fluga 
på halsen. Då detta inte hjälpte 
åderlät man honom ytterligare fyra 
ggr. Sammanlagt tappades han på 
drygt två liter blod och avled blek om 
nosen. 

Innan man kunde utföra kirurgi  
med smärtfri patient, före 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
narkosens   inträde 1846, gällde det att 
vara snabb. Infektioner tog trots en 
skicklig fältskär ofta livet av patien-
ten. Läkare kunde inte bota, men väl 
lindra mycket, innan vi fick botemedel 
som till exempel antibiotika och 
hjärtsvikts behandling.  

Andra delen av den nära 400 sidor 
tjocka boken har framförallt  primär-
vårdsperspektivet. Mycket viktig infor-
mation att ta till sig som utgångs-
punkt i den pågående primärvårds -
debatten. Det var knappast bättre 
förr, få hade tillgång till metoder som 
motsvarade vetenskap och beprövad 
erfarenhet. 

Särskilt spännande är det att för -
fattaren skildrar kvinnornas del i sjuk-
vårdens historia och visar hur stor 
betydelse sjuksköterskor, kvinnliga 
läkare, jordemödrar och kloka 
gummor haft för sjukvårdens och folk-
hälsans utveckling. 

Boken har rikliga litteraturreferen-
ser för den som vill tränga djupare in i 
medicinhistorien. Författaren har 
gjort en stor insats för att samman-
fatta och klargöra medicinhistorien på 
ett kortfattat och mycket läsvärt sätt. 
Rekommenderas! 

Torsten Mossberg

EN KAMP  
FÖR LIVET
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Seniora läkare frågade Ann-Christine 
Sjöblom, distriktsläkare med lång  
vaccinationserfarenhet och medlem i 
expertrådet för vaccinationer smitt-
skydd Stockholm, hur hon ser på 
Barbro Westerholms debattartikel.  

 
t – Från Expertgruppen i vaccina-
tionsfrågor i Stockholms läns landsting 
förordar vi vaccinrekommendationer 
för vuxna som är överensstämmande 
med det som Barbro Westerholm tar 

upp i sin artikel. Det är dock endast 
influensa och vaccin mot pneumo -
kocker som är skattesubventionerat 
under kampanjmånaderna,  
november - februari varje år, för alla 
över 65 år samt riskgrupper. 

Vilka ser du som de största 
vinsterna   med ett sådant program och 
finns det positiva erfarenheter från 
andra länder? 

–  Vaccinprogrammet är att 
rekommendera   för att uppnå jämlik 

vård och ur hälsoekonomisk synvinkel 
för att förebygga sjukdom och lång 
konvalescens, vilket innebär att man 
får fler friska år under sin ålderdom. I 
Storbritannien har man infört detta 
och studier finns redan publicerade 
med gott resultat. WHO och EU 
rekommenderar detta och många 
länder har liknande rekommendatio-
ner. Sedan finns det variationer hur 
och vilka vacciner man väljer att sub-
ventionera.  

iStöder Barbro Westerholms förslag

”Smittskyddslagstiftningen som styr  
nationella vaccinations program utgår från  
enskilda sjuk domar, snarare än målgrupper”

”
”

***

   SKÅNE-SÄL

  VÄST-SÄL

Höstens program 
Fredagen 8 november, kl 18.00  
Skåne-SÄL är inviterat till Sydsvenska  
Medicinhistoriska Sällskapet. Föredrag i 
sal F1, bottenplanet, Blocket, SUS/Lund.   
Fördragshållare: Nils Hansson 
”Den störste sedan Hippokrates”.  
”Konsten att skriva övertygande Nobelpris 
Kl 19.30 Traditionell trerätters 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  
Plats: Källarsalen, Akademiska föreningen, 
Sandgatan 2, Lund.  
Föredrag: Vi får höra Bengt Liljegren 
berätta om Karl XII –krigarkonung eller 
galning?  
Mingel. 
Mer info hittar du på Seniora Läkares 
hemsida under fliken Delföreningar/Skåne-
SÄL 

Höstens program 
Torsdagen 7 november 
Höstmöte på Röhsska muséet. Samling kl 
11.00 för en guidad tur under 1 timme, fri 
tid på muséet fram till lunchen i museets 
kafeteria kl 13.00.  

Var och en betalar entréavgiften till   
muséet 100 kr samt lunchen 100 kr. 
Bindande anmälan senast 28 oktober till 
Malin Lindh, malin.lindh01@gmail.com  
telefon 073-8015175. 
Tisdagen 10 december 
Luciamöte på Örgryte församlingshem 
kl 11.30. Mingel med glögg.  
Kl 12.00 Föredrag av prof. Olle Larkö: 
”Dermatologin – nu och i framtiden”. 
Kl 13.00 Julbord. 
Kostnad: 350 kr. 
Bindande anmälan senast 3 december till 
Malin Lindh, malin.lindh01@gmail.com  
Telefon 073-8015175.  
Betalning till Väst-SÄLs plusgiro 499486-9, 
swish 1232459113 eller kontant  
i samband med mötet. 
t Mer info om mötena finner du på vår 
hemsida under fliken Delföreningar/Väst-
SÄL 
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J
ag har varit verksam i öppna 
vården i cirka 40 år och huvud-
sakligen i Gävleområdet. Jag 
har varit lite provinsialläkare, 
ungefär halva tiden distrikts -

läkare och familjeläkare. Jag har inte 
varit husläkare. Jag är ibland husdok-
tor då jag gör mindre reparationer på 
villan och sommarhuset. Min yrkes -
identitet är allmänmedicinarens. 

Jag ska ge en återblick på hur den 
öppna vården utvecklats under 356 år 
genom att berätta om personer som 
har haft betydelse för utvecklingen, 
reformer som genomförts och inte 
genomförts och blanda detta med lite 
egna erfarenheter. 

Den här artikeln (Del 1) handlar om  
Provinsialläkartiden (1663-1970). 
I kommande nummer av Seniora 
Läkare kommer jag att belysa 
”Primärvårdstiden” (1970-2006) och 
”Vårdvalstiden” (Från 2006 till idag). 

 
 
 

t 1663 bildades Collegium Medico-
rum i Stockholm av fyra stockholms -
läkare, som efter underdånig anhållan 
beviljades rätt att bilda denna 
samman slutning.  

Det var Hedvig Eleonora, ”Karlamo-
dern”, mor till den omyndige Karl XI, 
som skrev under resolutionen.  

Collegium Medicorum var det orga-
niserade medicinalväsendets tillkomst. 
Bakgrunden var att det fanns många 
med tvivelaktig utbildning, bardskä-
rare, kryddkrämare och kvacksalvare 
och några med medicinsk utbildning. 

En annan orsak var att åtgärder 
behövdes för att motverka farsoter, 
som drabbade landet. Pesten var den 
mest fruktade vid den här tiden. 

Collegium Medicorum blev ganska 
snart Collegium Medicum, från 1813 
Sundhetskollegium, vilket i sin tur 
1878 blev Medicinalstyrelsen och 1968 
Socialstyrelsen med Bror Rexed som 
förste chef.  

De som bildade Collegium 
Medicum var också intresserade av 
sjukvården ute i provinserna och där 
kommer begreppet provinsialläkare 
in.  

Dr Sven Bröms (1612-1693), bördig 
från Ockelbo, var verksam i Stockholm 
vid den här tiden. Han gick i trivialsko-
lan i Gävle och fortsatte till Uppsala 
för medicinska studier och fick stipen-
dier för medicinska studier i Leyden i 
Holland och i Padau i Italien. Där var 
han samtida med William Harvey.  

Innan han återvände till Sverige 
gjorde han en resa via Rom till Neapel, 

där han erbjöds en professur, men 
tackade nej och återvände till 
Uppsala. Där trivdes han inte och 
bosatte sig i Stockholm, där han blev 
livmedikus till Hedvig Eleonora.   

Jag föreställer mig att han måste ha 
varit inblandad i tillkomsten av Colle-
gium Medicorum, även om jag inte 
har sett hans namn i sammanhanget. 
Vid 1670-talets början tröttnade han 
på hovlivet och tillvaron i Stockholm 
och återvände till Ockelbo, där han 
grundade Ockelboverken som bestod 
av flera mindre järnbruk. Efter honom 
fanns Brömsens droppar, ända in på 
1900-talet använda ” mot elak mage 
och fråssan”.  

 
 
 

t Utbyggnaden av provinsialläkar -
väsendet gick trögt och det fattades 
pengar till löner. Under första hälften 
av 1700-talet sökte man skaffa medel 
till löner genom den särskilda avgiften 
för brännvinsutminutering. Provinsial-
läkaren skulle verka för mindre 
supande, medveten om att lönen kom 
från brännvinsavgiften. Det kan man 
kalla att såga av den gren man sitter 
på.  

Tomas Ihre, kirurg, f.d. ordförande i 
Läkarförbundet m.m. har skrivit en 
bok om Abraham Bäck med rubriken 
Mannen som reformerade den 
svenska sjukvården.  

 Abraham Bäck levde mellan1713 
och 1795. Han föddes i Söderhamn, 
skolgång i Gävle och kommer som 17-
årig student till Uppsala, där han blir 
en av Linnés lärjungar.  

Studierna inriktas så småningom 
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mot medicin och han gör som Sven 
Bröms en studieresa under fyra år i 
Europa till Leiden, London, Paris och 
Berlin.  

När han kommit hem blir han ord-
förande eller preses i Collegium 
Medicum 1746. I sitt inträdestal fram-
förde han de erfarenheter, som han 
har gjort under studieresan:  
1. Grundläggande i all läkargärning är 
goda kunskaper i anatomi.  
2. Sverige behöver en ny farmakopé.  
3. Man behöver tillräckligt många 
provinsialläkare för att förbättra folk-
hälsan.  
4. Utbildning i kirurgi krävs.  

Bäck verkade för att Olof af Acrel 
kom in i Collegium Medicum. Olof af 
Acrel benämns som kirurgins fader då 
han såg till att utbildning i kirurgi 

kom till stånd.  
5. För kliniska kunskaper behövs ett 
sjukhus, där undervisning kan 
bedrivas och där de studerande får 
tillgång till patienter, äldre kollegor 
och lärare.  
Serafimerlasarettet i Stockholm stod 
klart 1752.  

Sitt sista tal som ordförande i Colle-
gium Medicum höll han vid 80 års 
ålder år 1793. Då talade han ”om den 
rätta ålderdomen och betydelsen av 
en riktig diet”. Eviga frågor, idag 
pratar vi om undernäring hos äldre 
och att nattfasta på äldreboenden 
inte får vara längre än 11 timmar. 

 När Abraham Bäck tillträdde som 
ordförande för Collegium Medicum 
fanns det 16 provinsialläkare och vid 
hans död 66 provinsialläkare.  

Abraham Bäck hade sju barn och 
när han dog fanns en dotter kvar i 
livet. Hon gifte sig med en man vid 
namn Ihre. De köpte Ekebyhovs slott 
på Ekerö och där kan man i parken 
vandra på Ihres väg. Abraham Bäck 
var farfarsfarfarsmorfar till Thomas 
Ihre.

  1600-TALET 

Fortsättning nästa uppslag >>>

Öppenvårdens historia
Text: Bo Bergstad

  1700-TALET 

1663 bildades Collegium Medicorum i Stockholm. Den som skrev under resolutionen var Hedvig 
Eleonora, ”Karlamodern”, mor till den omyndige Karl XI. Bilden är ett porträtt av Nicolas Vallari 
och tillhör Nationalmuseum.

 Abraham Bäck gjorde banbrytande insatser  
på 1700-talet och har omskrivits som  
mannen som reformerade svensk sjukvård. 
Bilden är ett porträtt från 1763, efter förlaga 
av Gustaf Lundberg.

k
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2. Höjer föreslog inrättande av 
hälso centraler knutna till sjukhusen på 
alla nivåer från centrallasarett, 
normal lasarett till sjukstugor och 
provinsial läkarmottagningar. De 
större skulle förläggas till sjukhusen 
och ha både sjukhusspecialister och 
allmänläkare. De mindre skulle ha två 
eller flera läkare och finnas ute i 
landet. Specialister från sjukhusen 
skulle besöka hälsocentraler på de 
lägre nivåerna.  

3. Man tänkte också på efter -
utbildningen ”genom att befattnings-
havare ute i distrikten, en eller flera 
gånger under sin verksamhetstid 
erhåller tillfälle att återuppliva och 
komplettera sina kunskaper”.  

4.  Läkarna skulle bli heltids -
avlönade med fast lön och arbetstid i 
både sluten och öppen vård. Vi känner 
igen 7-kronan som kom 1/1 1970! 

5. När det gällde storleken på ett 
provinsialläkardistrikt på landsbygden 
för dräglig arbetsbörda fann utred-
ningen att en läkare på 2 000 invånare 
var lämpligt. Detta grundades på en 
internationell konferens i Nationernas 
Förbunds regi i mitten på 1930-talet.  

I en delstat i USA hade man fastsla-
git 1/1500. Intressanta siffror då man i 
dagens utredningar 70 år senare dis-
kuterar det vi nu kallar listningstak. 

På grund av bristen på provinsial -
läkare 1948 stannade man för en 
läkare på 4 000 invånare som realis-
tiskt att genomföra till år 1960. 

1948 var antalet läkare i Sverige   
4 200. Av dessa var cirka 700 
provinsial läkare och stadsläkare och 
cirka 500 allmänpraktiserande privata 
läkare. Utredningen ansåg att antalet 
behövde ökas med 3 000 fram till 
1960.  

Vad hände med utredningen? Ing-
enting på kort sikt. Höjer blev utsatt 
för stor kritik framförallt från Läkar-
förbundet och 1950 bad han rege-
ringen att få lämna sitt uppdrag som 

generaldirektör. Tage Erlander, som 
han kände från tiden i Lund-Malmö i 
början på 1930-talet, övertalade 
honom att stanna kvar till 1952. I 
boken Ett sekel med Läkarförbundet 
(2003) ägnas han ett kapitel skrivet av 
Bertil Widman under rubriken Axel 
Höjer – ideologen bakom vårt hälso-
och sjukvårdssystem. 

 
Lubbe Nordströms radioserie 
och bok Lortsverige 1938. 
t Bostadssituationen i landsbygdens 
Sverige skulle undersökas och medici-
nalstyrelsen var pådrivande och gjorde 
en resplan omfattande 1100 mil, där 
43 provinsialläkare hade tillfrågats om 
att visa honom runt i sina distrikt. 
Lubbe fick uppleva dofter av urin, 
avföring och matos i dåligt upp-
värmda bostäder. Man kan ana Axel 
Höjer bakom medicinalstyrelsens med-
verkan.  

På 1950-talet fortsatte stagnatio-
nen av provinsialläkarväsendet. 
Arbetet var isolerat vid enläkar -
stationer med stor bundenhet av 
dygnetrunt   tjänst i det egna distriktet.  

Utöver semester då man måste 
skaffa vikarie själv hade man rätt att 
vara borta 24 timmar i sträck 15 
gånger per år utan att behöva begära 
ledigt eller skaffa vikarie. Inte sällan 
tillkom dubbelförordnande då grann-
skapets provinsialläkartjänst var 
vakant. Brist på fortbildning och dålig 
tillgång till laboratorieutrustning var 
andra ingredienser i den kris som pro-
vinsialläkarväsendet var inne i. 

 
ÖHS utredningen 
t De fortsatta svårigheterna i 
provinsial läkarsystemet gjorde att en 
ny utredning, som fick namnet ÖHS 
kommittén - Översyn av hälso-och 
sjukvården i Riket- tillsattes 1958. Man 
tog upp problemen med yrkesmässig 
isolering, bristen på karriärmöjlighe-
ter och den tunga arbetsbördan. Det 

ifrågasattes till och med om det över-
huvudtaget var möjligt eller önskvärt 
att bevara tjänsteläkarorganisationen. 

Ett resultat av utredningen blev att 
huvudmannaskapet för provinsial -
läkarväsendet 1/7 1963 överfördes till 
landstingen, som skulle rusta upp den 
öppna vården. 

 
 Läkartjänst AB 
t 1959 bildades Läkartjänst AB, nuva-
rande Praktikertjänst. Bakgrunden var 
en konflikt i Göteborg där drygt 200 
läkare sade upp sig och ordnade 
privata mottagningar på olika platser i 
Göteborg, och Läkarförbundet fick 
upp ögonen för gruppmottagningar.  

I början på 1960-talet gjorde man 
en Läkarhusplan där man fram till 
1970 skulle bygga upp 39 läkarhus 
utanför de tre storstäderna. De blev 
ett tiotal i de tre stora städerna och 
även i Gävle och Karlstad. Lite av den 
här modellen hade Axel Höjer tänkt 
sig. De största hälsocentralerna skulle 
ha en kombination av provinsialläkare 
och sjukhusspecialister och de skulle 
ligga på sjukhusen och ersätta poli -
klinikerna.           

                                          
1963 
t Den 300-åriga perioden med statlig 
organisation bröts och den öppna 
vården fördes över till landstingen. En 
stor förändring för de då verksamma 
kollegorna och förändringen beskrevs 
så här av Gustaf Haglund i Dalby 
utanför Lund: 
 ”Vi provinsialläkare förlorade 
friheten att som herrar i vårt eget hus 
organisera vårt arbete. Vi förvandla-
des från att vara patientens läkare till 
att bli sjukvårdspolitikerns medicin-
man.”  
En del av provinsialläkarna hoppades 
få återknyta relationerna till den sjuk-
husvård, där de hade fått sin utbild-

 
  

t Under 1800-talet gick utbygg naden 
av provinsialläkarväsendet långsamt 
och oregelbundet och knappt 100 år 
efter Abraham Bäcks död, på 1880-
talet, fanns det cirka 370 läkare i den 
öppna vården i hela riket. 

I Socialstyrelsens entré på Rålambs-
vägen i Stockholm finns tavlan här 
intill, som ägs av Nationalmuseum och 
är målad av en småländsk konstnär vid 
namn Carl Aspelin.  

Tavlan är från 1880-talet och har 
titeln ”Läkarbesöket”. Provinsialläka-
ren skriver ned sina ordinationer till 
modern och längst in sitter en orolig 
fader vid ett barns säng. 

Provinsialläkarinstruktion från den 
här tiden innehåller följande: ”Han 
bör då tillfälle ges och i synnerhet 
under sina ämbetsresor taga noga 
kännedom om sitt distrikt till dess 
medicinskt topografiska beskaffenhet, 
särskilda folklynne och levnadssätt, 
allmogens boningshus, dess barns 
fysiska fostran, allmänt brukliga 
huskurer varuti han vid alla tillfällen 
bör upplysa om det rätta och mot -
arbeta det skadliga, och varvid han, 
liksom i många fall, bör kunna räkna 
på kraftigt biträde av prästerskapet. 
Särdeles bör han vara uppmärksam på 
beskaffenheten av allmogens dryck 
och födoämnen”. 

 
 

t Utbyggnaden hade praktiskt 
stannat av och staten hade överlåtit 
till kommunerna att komplettera det 
glesa nätet av provinsialläkardistrikt.  

Från 1920-talet och framåt förbätt-
rades situationen med flera tjänster 
och de extra kommunala avvecklades.  

Det krävdes många års tjänstgöring 
på sjukhus för att komma ifråga som 
ordinarie innehavare av en provinsial-
läkartjänst. Den förbättrade situatio-
nen var framförallt en landsbygdsföre-

teelse. Arbetet var slitsamt, ensamt 
och mycket bundet utan personal, 
förutom kanske hustrun som stod för 
telefonpassning och annat mottag-
ningsarbete.  

Av en enkät gjord 1944 framgår att 
en provinsialläkare arbetade genom-
snittligt drygt nio timmar per dag, 
varav tre timmars hembesök och en 
timme ägnades åt hälsovård. Vid 
1940-talets slut sjönk konkurrensen 
om provinsialläkartjänsterna. 

 
Polikliniker  
t På 1930- och 1940 talen ökade mot-
tagningsverksamheten vid sjukhusens 
öppna mottagningar. De flesta 
huvudmän hade inte visat något 
större intresse för mottagnings -
verksamheten utan ansåg den vara 
chefläkarens privata angelägenhet.  

Den slutna vården hade från början 
byggts upp med stöd av olika regle-
menten och instruktioner men det 
gällde inte mottagningar vid sjuk -
husen, som tillkom mindre planmäs-
sigt och utan direkt reglerande 
bestämmelser till en början.  

1948 – Axel Höjer 
t Axel Höjer hade varit barnläkare i 
Solna och stadsläkare i Malmö och var 
generaldirektör i Medicinalstyrelsen 
mellan 1935 och 1952.  

1948 kom den av honom ledda 
omfattande utredningen ”Den öppna 
läkarvården i riket”. Utredningen kom 
att präglas av hans kliniska erfarenhe-
ter och visioner om att den öppna 
vården utanför sjukhusen var otillräck-
lig i förhållande till landets behov.  

Aktuella problem i sjukvården då 
var brist på provinsialläkare och bris-
tande samarbete mellan sluten och 
öppen vård. Det låter som en dags -
aktuell text, men det var alltså 1948!  

Utredningen gick mycket grundligt 
tillväga med omfattande statistik. 
Man gjorde egna undersökningar, 
intervjuer och studerade olika länders 
sjukvårdssystem.  

Utredningen innehöll följande 
förslag till förbättringar: 

1. Antalet läkare i öppna vården 
skulle utökas och arbetsvillkoren för-
bättras. Förebyggande arbetsuppgif-
ter inom olika områden infördes. 
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ning och hoppades få bli medaktörer i 
undervisning, forskning och utveck-
ling, d.v.s. en samverkan mellan sluten 
och öppen vård. En del såg en förlust 
med att byta huvudman och inte få 
rätt att delta i kommunens försam-
lingar, som skolnämnd, socialnämnd 
och hälsovårdsnämnd. 

Gustaf Haglund var under 1960-och 
1970-talet en förkämpe för den öppna 
vården och ansåg att det skulle vara 
höga kompetenskrav och att det 
borde finnas en specialistutbildning 
motsvarande sjukhusens överläkare.  

Han pekade också framåt mot all-
mänmedicinen som en universitets -
disciplin med egna professorer och 
forskning. Detta ledde till att Bengt 
Scherstén 1981 blev Sveriges förste 
professor i allmänmedicin vid Lunds 
universitet.                                                                       

Efter 1963 påbörjades en upprust-
ning av den öppna vården genom att 
enläkarmottagningar skulle bli flerlä-
karmottagningar och minsta storleken 
skulle var treläkarmottagningar, 
mottagnings personal skulle anställas, 
jourverksamheten omorganiseras med 
bättre förhållanden och förbättrad 
utrustning.  

Det var en sådan modern treläkar-
mottagning jag mötte våren 1968 vid 
mitt första vikariat som provinsial -
läkare i Söderhamn några veckor. 
Tjänstgörande var en äldre trött 
kollega, jag själv fullständigt oerfaren 
och en tjänst vakant. 

 
”Principprogram för öppna 
vårdens utbyggnad” 1968 
t Reformen var signerad Bror Rexed, 
som då var generaldirektör på Social -
styrelsen och här kom begreppet pri-

märvård. I det här programmet föror-
dades en utbyggnad av gruppläkar-
mottagningar, där olika sjukhuspecia-
lister och provinsialläkare skulle 
arbeta tillsammans. Axel Höjers 
förslag gick igen!  

Vi fick i början på 1970-talet på 
olika orter i landet stora läkarstatio-
ner med sex-åtta läkare. I arbetet 
skulle ingå rehabilitering och hem-
sjukvård. Det skulle finnas samband 
med lokalt sjukhem med möjlighet till 
inläggning och kortidsobservation. 
Samverkan med socialvården betona-
des genom att socialarbetare skulle 
ingå i en läkarstation. 

 De här tankarna om integration 
mellan medicinsk och social vård ledde 
till försöksstationer i bland annat 
Tierp där Per Swartling kom att arbeta 
lång tid. Andra exempel är Vilhelmina 
och Tynnered i Göteborg. Men de här 
integrationstankarna blev det inte 
mycket av. Bror Rexed skrev i början 
på 1990-talet att bryggan mellan 
medicinsk öppenvård och socialt var-
dagsarbete inte höll för verklighetens 
tryck. Olika kulturer, lagar och sekre-
tess försvårade samarbetet. 
 
AT från 1/7 1969 
t I det här principprogrammet låg en 
stor förändring där alla läkarstude-
rande skulle tjänstgöra sex månader i 
öppen vård och tre månader i psykiatri 
oavsett vilken specialitet den unga 
läkaren sedan valde. Alla läkarstude-
rande som ej hade gjort sista 
tentamen före 1 juli 1969 skulle göra 
den här tjänstgöringen.  

Tanken var att kunna förbättra 
rekryteringen till två bristområden 
genom att ge en inblick i vad dessa 

innehöll. Som jag minns det släpptes 
den här informationen i april 1969, 
vilket ledde till en anstormning efter 
tentamenstider för att slippa denna 
utökning.  

Min sista tentamen blev i början av 
september, vilket ledde till ett halvår 
som vikarierande provinsialläkare i 
Nybro utanför Kalmar. Psykiatrin var 
avklarad genom tre månaders vikariat 
på Ulleråker i kombination med 
någon kurs.   

I Nybro var vi tre unga AT-läkare 
som arbetade från kl. 08.00 till 21 fem 
dagar i veckan, förutom jourtjänst.  

Sexläkarstationen med tre vakanser 
försörjde cirka 20 000 invånare, vilka 
tyckte tre mil till Kalmar var långt!  

Ett intryck från den här tiden var 
att man kunde göra stor nytta för 
människor i ett samhälle med enkla 
medel och sambandet mellan männi-
skor i olika åldrar kunde vara till hjälp. 

 På mottagningen kunde jag möta 
den deprimerade småbarnsmamman, 
som jag mötte en vecka senare på BVC 
med bekymmer över sin friska 
treåring. Ytterligare en vecka senare 
mötte jag mormor på ålderdoms -
hemmet, som i sin tur var bekymrad 
över sin dotter. Allt hängde ihop på 
något sätt!  

Erik Ask Upmarks kurser i bedside-
medicin stärkte den unge läkaren! 
Hans återkommande mantra efter 
patientdemonstrationer var ”när kan-
didaten står ensam som provinsiallä-
kare i Pajala, då måste kandidaten 
kunna detta. Alla sinnesorgan måste 
användas i mötet med patienterna.” 
Tänkvärda ord i dessa digitala tider!  

  
Bo Bergstad
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Polsk och  
svensk psykiatri

 
 

M
in väg inom psykia-
trin började på 
1960-talet i 
Warszawa. Jag hade 
doktorerat inom ett 

område i fysiologi, men jag visste 
redan då att jag inte skulle ägna mig 
åt forskning. Jag stod inför ett 
specialiserings val i en klinisk disciplin. 
Invärtes medicin var lockande, men 
rädslan för kontakt med svåra sjukdo-
mar och svårt lidande patienter 
avskräckte mig. Något naivt tänkte 
jag inte på lidande hos psykiatriska 
patienter och dessutom tyckte jag att 
psykiatrin hörde till det humanistiska 
spektrumet, vilket tilltalade mig. Så 
det blev psykiatri. 

Jag började min specialistutbild-
ning på ett stort mentalsjukhus som 
låg utanför Warszawa. Det påminde 
om de svenska mentalsjukhus som 
byggdes i slutet av 1800-talet som S:t 
Lars sjukhus i Lund och Ulleråkers 
sjukhus i Uppsala. 

 Mitt sjukhus låg i den lilla staden 
Tworki. Det kändes romantiskt att 
bege sig till Tworki varje morgon till-
sammans med en grupp andra läkare i 
ett litet gammaldags och vackert tåg. 

Vi som åkte dit fyllde hela tåget som 
stannade strax utanför sjukhusområ-
det. Vi omgavs av flera röda tegel-

  MIN TID I POLEN

n Under rubriken 
”Mina erfarenheter” 
berättar psykiatrikern Klara 
Sternik här om sitt liv som 
psykiatriker.  
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byggnader som låg utspridda i den 
vackra parken. Tyvärr hade närheten 
till tåget och spåret sina mörka sidor. 
Det hände mer än en gång att det 
inträffade suicid där. 

 
Arbetsrutinerna 
t Vi var fem läkare som satt i samma 
rum. Dagen brukade  börja med över-
läkarronden. Varje morgon gick vi alla 
genom dystra sjukhussalar där patien-
terna iklädda pyjamas stod vid sina 
sängar. Överläkaren växlade några ord 
med dem. Vi andra lyssnade. Vi hade 
också individuella samtal med våra 
patienter och återgav innehållet  för 
överläkaren. All dokumentation skrevs 
för hand. 

Nästan varje dag vid elvatiden 
brukade professorn komma till vår 
avdelning. Dörrarna var låsta. Efter ett 
karaktäristiskt ljud öppnades dörren 
och professorn steg in i sin vita rock. 
På den tiden kunde man inte säga 
”du” till professorn utan tilltalet var 
”herr professor”. Vid hans besök lärde 
vi oss mycket, framför allt psykopato-
logi och  diagnostiskt tänkande. 

 
Patienterna 
t På sjukhuset fanns det huvudsakli-
gen patienter med svåra sjukdomar: 
schizo freni av olika typer, affektiva 
tillstånd, oftast s.k. manodepressiv 
sjukdom i olika faser. Jag minns att vår 
professor – en timid och tillbakadra-
gen person – hade stora svårigheter i 
kontakten med maniska patienter. Vi 
såg även katatona patienter, ett sjuk-
domstillstånd som nog inte förekom-
mer idag. Begreppet neuropsykiatri 
fanns inte då, men vi hade kontakt 
med neurologiska kliniken som låg i 
samma hus. 

 
Diagnostiken 
t Det som vittnar så gott om den 
polska psykiatriska skolan var att den 
lärde ut ett diagnostiskt sätt att tänka. 

Långt före DSM- systemet lärde vi oss 
att använda samma tankesätt som ett 
led i den diagnostiska processen.  
Efter undersökningen av patienten var 
det obligatoriskt att beskriva de psy-
kopatologiska symtom som fanns. 
Nästa steg gällde att definiera syndro-
met. Slutligen var frågan i vilket sjuk-
domstillstånd detta syndrom ingick. 
Detta var således det sista ledet i fast-
ställandet av diagnosen. Och alltid, 
alltid krävdes det en beskrivning av 
patientens grundläggande personlig-
het. Detta var mycket viktigt eftersom 
personligheten kunde påverka den 
kliniska bilden. Jag har under alla 
mina senare år haft stor nytta av den 
psykiatriska diagnostiken. 

 
Behandlingen 
t På den tiden hade vi inte något 
brett spektrum av mediciner; Hibernal, 
Mallorol, Truxal och Siqualone depot 
var i stort sett de enda mediciner som 
stod till buds. Psykoterapeutiska 
metoder kom senare, men då var jag 
inte längre kvar i Polen. 

 
Utbildningen 
t Utbildningen baserades på klassisk 
psykiatrisk tysk litteratur och klassifi-
kation. Men vi hade som fast funda-
ment en utmärkt polsk lärobok av pro-
fessor T. Bilikiewicz. Den gav både 
fysiologiska och neurologiska kunska-
per som grund för förståelsen av 
psykiska störningar.  

Mot slutet av 1960-talet kom den 
första anglosachsiska läroboken av 
Noyes & Kolb med bland annat försök 
till psykoanalytiska tolkningar av svåra 
psykotiska tillstånd. Dessa tolkningar 
har aldrig lyckats övertyga mig, då jag 
ansåg att de var så fjärran från verk-
ligheten. 

 
Specialistkompetensen 
t Vägen till att bli specialist i psykiatri 
i Polen var lång. Den omfattade sam-

manlagt sex år uppdelade i två steg.  
För steg ett krävdes det tre års 

praktik och examen i allmän psykiatri 
avlagd inför kommissionen. Jag minns 
hur mycket vi läste, min väninna och 
jag. Vi repeterade många frågor flera 
gånger tillsammans. Det var frågor 
som vi var tvungna att vara 
förberedda   på! Vi lyckades mycket bra 
båda två. Men det var ett hårt arbete! 

 För steg två behövdes ytterligare 
tre års praktik och en examen till. Jag 
hann enbart med steg ett i min polska 
specialistkompetens. 
 
Lund 
t Jag lämnade Polen 1971 och 
flyttade till Sverige. Nu började den 
andra etappen av mitt psykiatriska 
yrkesliv.  

Efter fyra månaders språkkurs och 
examen i svenska fick jag provtjänst-
göring på det stora  sjukhuset S:t Lars i 
Lund. Jag började på en rehabilite-
ringsavdelning. Här behövdes det 
ingen diagnostik. Det var sociala 
problem som stod i fokus.  

Sedan tjänstgjorde jag på forsk-
ningskliniken på samma sjukhus. Jag 
arbetade på avdelningarna 1C och 1D 
under ledning av professor Eberhard 
Nyman. Där mötte jag många unga 
patienter med svåra psykiska sjukdo-
mar. Den ofta ställda diagnosen var 
”icke regressiv schizofreni” och 
”cykloid psykos”. Dessa begrepp 
försvann på något sätt med tiden. 

I Lund gjorde jag också några 
månaders praktik på neurologen. Det 
var en oerhört svår tid för mig inte 
minst på grund av mina språksvårig -
heter och flera för mig nya tekniska 
problem, till exempel att använda 
diktafon, att lyssna på snabbtelefon 
etc. Allt detta var svårt för mig. Jag 
minns särskilt en gång då docent Lars 
Granholm såg hur ledsen jag var. Han 
sa till mig: ”Klara, betrakta detta som 
ditt livs äventyr. ”Det gör jag. Allt jag 
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möter är verkligen ett äventyr!”, 
svarade jag. 

 
Helsingborg 
t 1976 flyttade några kolleger och 
jag tillsammans med sedermera pro-
fessor Göran Eberhard till den nyöpp-
nade psykiatriska kliniken vid lasaret-
tet i Helsingborg. Det var en mycket 
bra grupp av läkare och psykologer. Vi 
skapade en pionjäranda som gjorde 
att det var intressant och trevligt att 
arbeta. 

Så småningom blev jag biträdande 
överläkare på en allmän psykiatrisk 
avdelning. 

Där upplevde jag stora svårigheter i 
samarbetet med personalen. Trots att 
personalen bestod av människor med 
erfarenheter av psykiatri från stora 
psykiatriska sjukhus uppstod indoktri-
nering och kamp mot diagnostiska 
bedömningar. Jag tror att detta var 
karaktäristiskt för 80-talets psykiatri.  

Man ansåg att alla tillstånd 
berodde på psykologiska problem. Jag 
minns särskilt en 60-årig patient utan 
tidigare psykiatrisk anamnes, men 
med svår sömnlöshet, smärtor i 
kroppen och depression. Hennes 
symtom ansågs ihärdigt av personalen 
vara beroende av hennes då mång-
åriga äktenskap. Kvinnan dog efter en 
kort tid i ovarialcancer.  

Det var också illa sett att tala med 
anhöriga till patienter. En mentalskö-
tare, som var så kallad kontaktperson 
till en ung allvarligt sjuk anorektisk 
kvinna, ville förbjuda mig att prata 
med patientens mor. Hon ansåg att 
detta var en kränkning av patientens 
integritet. 

Ett annat problem var de så kallade  
P-grupperna. De var stängda för en 
del av den nya personalen. På dessa 
sammanträden kritiserade man oftast 
läkare för till exempel återkommande 
besvär hos patienter, besvär som 
ansågs bero på otillräckliga psykolo-

giska insatser. Efter några gånger 
vägrade jag att delta i dessa grupper 
därför att de påminde mig om de poli-
tiska förhållandena i Polen. 

När det gäller psykoterapi så var 
det enbart den psykodynamiska 
terapin som gällde på den tiden. Jag 
auskulterade under en veckas tid på 
en psykiatrisk akutmottagning vid  
Maudsley Hospital i London och upp-
täckte att man där hade en mycket 
mer pragmatisk inställning och att 
man även använde andra terapeutiska 
metoder. 

 Akut psykiatri var nästa etapp i 
min erfarenhet. Jag blev överläkare 
och chef för en psykiatrisk akutmot-
tagning och intagningsavdelning med 
22 vårdplatser. Mina arbetsuppgifter 
omfattade också konsultationer på 
somatiska avdelningar. Det var ett 
stressigt och hårt arbete.  

Trots allt var det en stor lättnad. 
Stämningen präglades nämligen av 
solidaritet och lojalitet mot varandra. 
Vi hade mycket att göra och det rörde 
sig ofta om svåra beslut. En gång i 
veckan, på fredagar, hade vi på mitt 
initiativ ett möte med AT- och ST-
läkare från avdelningar med presenta-
tion av intressanta fall. Dessa möten 
var mycket uppskattade. 

Polisintervention och ett skott-
drama på sjukhuset på grund av en 
våldsam patient beväpnad med en 
stor kniv gjorde att jag efter fyra år 
bestämde mig för att lämna akutsjuk-
vården och den slutna vården.  

 
Malmö 
t Det var en liten annons i Läkartid-
ningen om en privat praktik på läkar-
huset Ellenbogen i Malmö som 
avgjorde mitt fortsatta yrkesliv och 
fick mig att avsluta mina femton år på 
psykiatriska kliniken i Helsingborg. 

Jag hade sedan en tid tillbaka 
arbetat en kväll i veckan som fritids-
praktiker i Lund för att se en annan 

typ av patienter än dem man möter 
inom den slutna psykiatriska vården. 
Däremot hade jag ingen aning om hur 
privat heltidsvård fungerade. Läkarhu-
set Ellenbogen blev därför en ny erfa-
renhet för mig.  

Mina femton år där förlöpte på ett 
intressant och harmoniskt sätt – 
kunnig personal, trevliga kolleger och 
patienter med diverse besvär. Det var 
olika typer av depressioner, krissitua-
tioner, utmattningstillstånd, med 
mera. Jag bedrev inte psykoterapi 
men hade probleminriktade samtal 
under handledning av en psykolog. 

Under tiden på Ellenbogen var jag 
på olika kurser utomlands. Det var 
speciellt en kurs i neurologi i New 
York för blivande amerikanska 
psykiatrer   som var ovärderlig. Den 
visade hur mycket neurologi en ameri-
kansk psykiater måste kunna för att få 
sin specialistkompetens.  

 
Tiden som pensionär 
t Att ta avsked från Ellenbogen 
kändes vemodigt. Efter pensione-
ringen arbetade jag i liten skala under 
tre år vid en läkargrupp i Vellinge. Jag 
var medveten om att min mottagning 
inte kunde utvecklas och därför 
slutade jag där.  

Men jag har inte slutat med psykia-
tri och har i flera år arbetat som sta-
fettläkare. Detta har gett mig tillfälle 
att lära känna flera psykiatriska mot-
tagningar i landet, träffa olika patien-
ter (tyvärr för många med de överex-
ploaterade diagnoserna ADHD och 
autism) samt att arbeta med kunnig, 
hjälpsam och tacksam personal. 

Jag upplever vemod över tidens för-
gänglighet när jag nu samman fattar 
min erfarenhet av alla dessa år inom 
psykiatrin. Det är svårt att sluta! 

 
 
 

Klara Sternik
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I sin bok om Hippokrates och
hans tid skriver Ernst

Nachmanson om denne man
från Kroton: han var den

förste hellen som ägnade sig
åt medicinsk forskning,
han var anatomiens och

fysiologiens egentlige grund-
läggare. Vem talas det om?

Några av oss kommer ännu
ihåg den blå-gulrandiga

tigern. En svensk tiger som
uppmanade till eftertänk-

samhet i tal och skrift
under andra världskriget.

Vad kallas en sådan
retorisk ordlek ?

Vad då då?

Vem då då?

<<< Rätt lösning  
kryss nr  2 - 2019
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Han var en solens son men
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?

Hans yrke var läkare, men
han har gått till historien
som folklivsforskare och

författare. Mest känd blev
han för nedtecknandet av

en fiktiv skollärares memo-
arer. Vad hette doktorn?
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Vem då då?

Vem då då?

SUNE BERGSTRÖMS
LÄRA

KRANK
SOM DEN

UNGE
WERTHER
I STRYK-
KLASS

t Vi har som vanligt fått 
ett stort antal rätta lös-
ningar. Här är de tio först 
öppnade rätta svaren på 
kryss nr 2/2019.  
Seniora läkare gratulerar!

Grattis alla skickliga korsordsknäckare – här är ett nytt kryss att gympa hjärnan med!

• Frederick Berglund, Sollentuna.  
• Alva Boström, Örebro. 
• Marianne, Lindroos, Älvsjö. 
• Lars Mansfeld, Örebro.  
• Margareta Smith Lagerquist,  
  Stockholm 

• Jan Spjuth, Karlskrona. 
• Bo Hjern, Stockholm. 
• Kristina Forslind, Helsingborg. 
• Rolf Eriksson, Borlänge. 
• Sven Åke Hedström, 
  Falkenberg. 

Kryss nr 3 - 2019

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


